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VOORWOORD 

Met dit handvest willen we teambegeleiders en coördinatoren van outreachteams een aantal sleutels 

meegeven voor het ontwikkelen van een duurzame outreachwerking.  

We geven de basisprincipes van outreachend werken mee en leggen de klemtoon op het belang van een 

goede omkadering en ondersteuning van outreachwerkers. 

Je kan dit handvest chronologisch stap voor stap volgen, bijvoorbeeld wanneer er plannen zijn in de 

organisatie om met outreach te starten. Maar je kan ook de voor jou interessante stukken apart gebruiken. 

Bij elk deel zijn instrumenten voorzien zoals vragenlijsten, visietekst, interviewleidraad, etc. 

INLEIDING  

Met 'outreachend werken' worden laagdrempelige werkvormen aangeduid waarbij praktijkwerkers 

(betaalde krachten, vrijwilligers, ervaringswerkers, …) buiten de muren van de organisatie gaan werken, in 

de leefwereld van mensen in kwetsbare omstandigheden. Het gaat om een actieve manier van contact 

zoeken met mensen die mogelijk behoefte hebben aan ondersteuning, maar die hier niet noodzakelijk zelf 

om vragen. Outreach kan zich afspelen op straten en pleinen, in stations of op café, in huiskamers, in 

andere organisaties of instellingen. Outreachers zijn actief in de stedelijke of gemeentelijke 

dienstverlening, OCMW’s, lokale dienstencentra, opbouwwerk, jeugd(welzijns)werk, algemeen 

welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, drughulpverlening, in voorzieningen en diensten in de 

gehandicaptenzorg, jeugdhulp, … Onder outreachend werken kunnen dus allerlei praktijken vallen vanuit 

verschillende uitgangspunten, vooronderstellingen of doelstellingen. 

 

Deze verscheidenheid is te wijten aan de inbedding van outreachende werkvormen in uiteenlopende 

contexten. De uiteenlopende historische, conceptuele en beleidsmatige achtergronden spelen daarin een 

belangrijke rol. Zo verschilt het schadebeperkend of 'harm reduction' perspectief in de drughulpverlening 

van een (stedelijk) overlastperspectief, zowel wat betreft de definiëring van het probleem en de te 

bereiken doelen, als de wenselijke aanpak. 

 

Ondanks die verschillen zijn er ook een aantal gelijkenissen: 

Outreach start met het leggen van contact met mensen in de eigen leefomgeving. Zelf actief het contact 

aangaan in plaats van afwachten is het fundament van elke outreachende praktijk.  

Outreach is gericht op specifieke, meestal kwetsbare doelgroepen. Het gaat om contact leggen met mensen 

die, ondanks veronderstelde behoeften, geen (positief) contact (meer) hebben met maatschappelijke 

voorzieningen, en dikwijls ook geen 'vraag' stellen. Dat kan gaan van rondhangende jongeren tot mensen 

die een teruggetrokken bestaan leiden zoals vereenzaamde ouderen. Het kan gaan over mensen met een 

psychiatrische problematiek, chronische alcohol- of druggebruikers of mensen die regelmatig het 

samenleven in een buurt bemoeilijken. 

 

Outreach is een actieve, niet afwachtende en meestal ongevraagde benadering in het eigen milieu van 

mensen. Outreach moet niet alleen tegemoetkomen aan mogelijke behoeften van mensen, maar richt zich 

ook op het stimuleren van positieve bindingen met het eigen netwerk en met maatschappelijke 

voorzieningen. 

 

Het aangaan van een relatie met mensen staat bij outreachend werken voorop: outreachers zijn nabij de 

betrokkene en diens netwerk.  

Op institutioneel niveau spelen outreachende praktijken ook een rol bij het zoeken naar een meer sluitende 

en gecoördineerde dienst-, zorg- en hulpverlening. Door het samenwerken over sectoren heen kan een meer 

geïntegreerde ondersteuning tot stand komen. De rol van outreachers daarin is vaak die van bemiddelaar, 

adviesverlener of van casemanager, en altijd die van bruggenbouwer.  
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We definiëren outreachend werken dus als volgt: 

'Outreachend werken is een werkwijze die uitgaat van een actieve benadering 

en gericht is op het bevorderen van welzijn. De werker vertrekt vanuit de 

participatieve basishouding en richt zich op personen in maatschappelijk 

kwetsbare situaties, die niet of ontoereikend bereikt worden door het huidige 

dienst-, hulp- en zorgverleningsaanbod. Dit door zich te begeven in hun 

leefwereld met erkenning van de daar geldende waarden en normen. Met 

outreachend werken streeft men naar een wederzijdse afstemming tussen de 

doelgroep, haar netwerk, het maatschappelijk aanbod en de ruimere 

samenleving' (De Maeyer, Dewaele & Beelen (2012), in Beelen e.a. 2016). 

 

 

Deel 1: Starten met outreachend 
werken 

SLEUTEL 1: KIES VOOR EEN PROJECTMATIGE AANPAK 

Soms is een project een éénmalige gebeurtenis en verwacht niemand dat het blijvende gevolgen heeft. 

Maar in de meeste gevallen willen organisaties en financierders graag dat de ontwikkelde praktijken of 

bereikte resultaten op een duurzame manier blijven doorwerken in de organisatie of in de sector. Ervaring 

leert dat dit niet altijd zo evident is, zeker niet in de ‘sociale sector’. Hoewel er jaarlijks een veelheid aan 

projecten worden opgestart slagen weinigen erin om de resultaten van het project duurzaam te verankeren. 

In veel gevallen zijn er bijvoorbeeld onvoldoende werkingsmiddelen om een project verder te zetten, blaast 

er plots een andere wind door het beleid, of staat de organisatiecultuur of -structuur de verankering van 

een nieuwe manier van werken in de weg. Waardevolle initiatieven en pakken ervaring gaan op deze manier 

in rook op, en dat is jammer.  

 

De voordelen van een projectmatige aanpak zijn nochtans groot. Het gaat om een gestructureerde manier 

van werken, waarbij je in een aantal opeenvolgende stappen samen met de projectgroep toewerkt naar 

bepaalde doelen en resultaten. Er zijn verschillende modellen en methodieken ontwikkeld om een 

projectverloop te beschrijven. Kenmerkend is dat elk project verloopt in een aantal fasen: voorbereiden 

en plannen – uitvoeren – evalueren en bijsturen. Hieronder staan we stil bij de voorbereidingsfase. 

 

Deze fase bestaat uit de volgende activiteiten: 

• De projectgroep samenstellen en een projectleider aanduiden  

• Afbakening van de opdracht van de projectgroep 

• Informatie verzamelen en analyseren 

• Mogelijkheden verkennen, eerste contacten leggen  

• Doelstellingen scherpstellen en acties bepalen 

• Projectvoorstel/plan van aanpak uitschrijven 

 

In de praktijk zien we geregeld dat deze fase op een drafje doorlopen wordt of zelfs helemaal wordt 

overgeslagen. Nochtans loopt de mate waarin de projectvoorbereiding grondig gebeurt gelijk op met de 

slaagkansen van het project. Een goede projectvoorbereiding is echt goud waard, en daarom geven we 

hieronder een aantal tips en instrumenten mee. 
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Tips voor een goede voorbereiding 

• Denk na over de samenstelling van de projectgroep: hierin zitten in het ideale geval mensen uit de 

eigen organisatie/betrokken partnerorganisaties met goesting en ervaring in outreach.  

• Stel een projectleider aan, hij/zij is verantwoordelijk voor de succesvolle realisatie van het project en 

zorgt voor de aansturing van de projectgroep. 

• Zorg voor een duidelijk mandaat en opdracht van de projectgroep en de projectleider. Dit overleg je 

met je eigen leidinggevende/directie/en eventueel bestuur. Dit mandaat bevat in eerste instantie 

minimaal de bevoegdheid voor het conceptueel uitdenken van het project en de opmaak van een 

voorstel/plan van aanpak.  

• Zorg dat het doel dat je met outreachend werken voor ogen hebt helder is. Formuleer duidelijke 

doelstellingen, vorm een zo concreet mogelijk beeld van de resultaten die je hoopt te bereiken, en van 

de engagementen die de organisatie daartoe dient aan te gaan. Zet dat uit in een groeipad. 

• Bepaal de doelgroep: 

• Wie willen we met outreach (beter) bereiken/bedienen? Baken goed af. 

• Wat zijn hun problemen, wat zijn hun mogelijkheden? Wat zijn kenmerken? 

• Waar kunnen we ze vinden? Zijn er vindplaatsen, wat zijn andere mogelijkheden? 

• Als je duurzame resultaten wil bereiken, dan is het belangrijk om van bij de start doordachte keuzes te 

maken in functie van die duurzaamheid. Wat ga je wel doen en wat ga je niet doen? Hoe ga je het 

aanpakken? 

• Denk na over welke partners je nodig hebt om het project te doen slagen, en over de stappen die je 

gaat zetten om die partners mee voor de kar te krijgen. 

• Maak een goeie omgevingsanalyse. Ga na of je nog organisaties of initiatieven vindt (in je eigen regio 

en daarbuiten) met gelijkaardige plannen of die al ervaring hebben opgedaan 

• Start met de uitbouw van een partnernetwerk. Een omgevingsanalyse vormt daar een goeie eerste stap 

voor. 

• Denk na over draagvlak: Hoe ga je zorgen voor draagvlak en voedingsbodem voor de nieuwe manier van 

werken: zowel bij werkers, leidinggevenden en bestuur in de organisatie als bij doelgroepen en het 

lokale werkveld/lokale politiek. 

• Breng de randvoorwaarden in kaart: wat is nodig aan omkadering en ondersteuning van de werkers? 

Welke taakverdeling hanteren we: wie zorgt voor coördinatie, sturing en ondersteuning? Welke 

budgetten zijn nodig? Zijn ze voorhanden of moeten er nog middelen gezocht worden? 

• Denk na over hoe je de kennis en de ervaring die je in de outreachwerking opdoet kan borgen in de 

organisatie. 

• Denk na over de mogelijkheden op langere termijn om de outreachwerking duurzaam in te bedden in 

de organisatie of in het netwerk. Wat is daarvoor nodig? Hoe ga je dat aanpakken? 

• Denk na over communicatie. Een goede communicatie zorgt voor de nodige informatie, maar ook voor 

betrokkenheid van medewerkers en partners. Het opmaken van een communicatieplanning kan daarbij 

helpen. 

• Wanneer je al deze vragen doorlopen hebt, zou dat genoeg materiaal moeten opleveren voor de 

opmaak van een plan van aanpak.  Een sjabloon dat je daarvoor kan gebruiken vind je aan het einde 

van dit deel. 

SLEUTEL 2: BESTEED AANDACHT AAN VISIEVORMING 

Werken vanuit een visie is essentieel voor een goede outreachwerking. De visie van waaruit outreachers in 

de praktijk aan de slag gaan bepaalt hun manier van kijken naar, denken over en handelen ten aanzien van 

maatschappelijke uitdagingen en doelgroepen. Een visie op outreach schept klaarheid over opdracht, 

positie en mandaat van de outreacher en draagt bij tot een breed draagvlak, duurzaamheid en 

groeimogelijkheden voor de werking. 
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Visievorming is een continu proces dat best tot stand komt in dialoog met alle betrokkenen. Dat wil zeggen 

dat minimaal de volgende perspectieven in de visievorming vertegenwoordigd zijn:  

• Doelgroep 

• Outreachwerkers 

• Leidinggevenden en organisatie (werkgever) 

 

In het beste geval worden ook de perspectieven van samenwerkings- en of netwerkpartners, en dat van de 

actuele maatschappelijke en beleidscontext in de visievorming meegenomen. 

In de praktijk stellen we vast dat wanneer een visie op outreach niet grondig is uitgewerkt, of onvoldoende 

gedragen is, dit tot gevolg kan hebben dat outreachers geconfronteerd worden met onduidelijkheden over 

hun opdracht, positie, doelstellingen en grenzen. In het slechtste geval eindigen werkers met een burn-out 

en flopt het project. 

 

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor het tot stand brengen van, en ondersteunen van processen 

van visievorming in je team en in de bredere organisatie. In de bijlagen reiken we je een mens- en 

maatschappijvisie aan die je kan gebruiken als fundament voor de ontwikkeling van de outreachwerking.  

SLEUTEL 3: ZORG VOOR DRAAGVLAK 

Het initiatief om outreachend te gaan werken start meestal bij een groepje pioniers. Dat kan bottom-up 

opborrelen vanuit de praktijk, of top-down vanuit strategische overwegingen bij directie, bestuur of 

beleidsmakers. De beslissing om meer outreachend te gaan werken betekent niet altijd dat er voldoende 

draagvlak voor is. Vaak is er nog een weg af te leggen vooraleer iedereen zich kan scharen achter het belang 

en het doel van deze manier van werken.  

 

Om het draagvlak te vergroten is het goed om te starten met het in kaart brengen van alle partijen die 

rechtstreeks betrokken zijn bij de verandering. Belanghebbenden of stakeholders kunnen zijn: 

gebruikers/doelgroep(en) en hun contexten, basiswerkers, middenkaders, samenwerkings-

/netwerkpartners, directies, bestuursleden, lokale beleidsmakers en politici, etc. Ook het draagvlak bij de 

ruimere welzijns- en gezondheidszorg en de samenleving als geheel komt in het vizier. De stakeholders zijn 

mensen, groepen en organisaties die beïnvloed worden door of invloed hebben op jouw organisatie. Breng 

de belangrijkste stakeholders in kaart en probeer zicht te krijgen op hun belangen, en hoe je daarmee om 

kunt gaan.  

 

Twee vraagstellingen: 

• Wie zal de verandering in de manier van werken het meest/het minst voelen? 

• Wie heeft veel/weinig invloed op de genomen beslissingen? 

 

Bij deze stakeholdersanalyse zijn er drie groepen die altijd onderzocht moeten worden. Het gaat om (A) 

de doelgroep, (B) de basiswerkers en (C) de leidinggevenden. Deze worden hieronder beurtelings kort 

toegelicht.  

Draagvlak bij de doelgroep  

Basiswerkers of directies kunnen ervan overtuigd zijn dat outreachend werken bijdraagt tot het verbeteren 

van het aanbod voor bepaalde doelgroepen, maar wordt dat ook zo ervaren door die doelgroepen? Probeer 

zicht te krijgen op de behoeften en de ervaren baat bij de doelgroep. Dit kan via een bevraging van de 

doelgroep of door een beroep te doen op bestaand onderzoek dat het perspectief van de doelgroep in beeld 

brengt. Probeer vanaf het begin van het denkproces, bij de uitwerking en bij de besluitvorming het 

perspectief van de doelgroep binnen te brengen. Welke verwachtingen en wensen hebben ze? Hoe willen 

zij dat het aanbod eruitziet? Hoe en wanneer moeten outreachers bijvoorbeeld beschikbaar zijn? … Ook 
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voor een bestaande outreachwerking is het zinvol om de doelgroep te betrekken. Sluit de werking 

voldoende aan op het perspectief van de doelgroep? Wat loopt goed en wat kan beter? Is er een aanpassing 

of een verbetering mogelijk? 

Draagvlak bij basiswerkers  

Vaak staan basiswerkers te springen om uit hun kot te komen en op een meer outreachende manier te gaan 

werken. In veel gevallen nemen zij zelf het initiatief om op deze manier te gaan werken. Starten met 

outreachend werken kan echter ook spanningen, onzekerheden en vragen oproepen. 

 

De drempels die basiswerkers hebben zijn van diverse aard: 

• Onbekendheid 

• Vastgeroest zitten in de bestaande manier van werken 

• Vragen op het gebied van de gevolgen van deze nieuwe manier van werken (andere manier van werken, 

andere plaats van werken, andere werkuren, meer flexibiliteit, …). 

• Schrik voor het verlaten van de veiligheid van werken binnen je organisatie naar een grotere 

kwetsbaarheid t.o.v. doelgroepsleden. 

• Het moeilijk hebben met de nieuwe positie t.o.v. doelgroepsleden. I.p.v. de werker die de 

omgangsvormen, waarden en normen bepaalt, krijgen de doelgroepsleden in hun eigen milieu veel 

meer een bepalende rol op dit niveau. 

• Onzekerheid of ze het wel zullen kunnen 

 

Het zal in ieder geval zo zijn dat werkers bij zo’n verandering een zoektocht zullen aangaan: 

Een aantal zullen het met heel wat enthousiasme doen.  

De meesten zullen wat moeten zoeken (wat werkt voor mij en wat niet, hoe kan ik er in groeien, …). Hierbij 

komt het erop neer dat ze hun comfortzone moeten verlaten. 

Enkelen zullen hun draai moeilijk vinden en zullen het misschien niet zien zitten om outreachend te werken. 

 

Tips om draagvlak bij basiswerkers te vergroten 

• Informeer medewerkers tijdig en duidelijk over wat er precies gaat veranderen, waarom dat zo is, 

wanneer bepaalde zaken staan te gebeuren, wie wat gaat doen en hoe de concrete aanpak eruit gaat 

zien etc.  

• Communiceer herhaaldelijk, gedoseerd, stap per stap in het proces, via verschillende kanalen en naar 

de juiste personen. Bedenk dat communiceren niet alleen informeren is, maar ook enthousiasmeren. 

Toon aan wat de meerwaarde zal zijn voor de doelgroep en voor de werkers. 

• Denk na over je aanpak. Die zal verschillen naargelang het enthousiasme of de aanwezige weerstanden 

bij medewerkers. 

• Stimuleer enthousiaste medewerkers om zich te engageren in de werkgroep of projectgroep die 

verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van (delen van) het aanbod. Zorg ervoor dat ze met hun 

enthousiasme en energie zo snel mogelijk aan de slag kunnen.  

• Geef medewerkers die niet staan te springen de mogelijkheid om hun mening en bekommernissen te 

ventileren. Voorzie voldoende momenten (individueel en in groep) waarop dit kan besproken worden.  

• Zoek naar oplossingen voor bekommernissen. Alleen dan draagt inspraak bij tot meer betrokkenheid en 

breder draagvlak. 

• Onzekerheden over bekwaamheid en vaardigheden kan je ook wegnemen door het aanbieden van 

voorbereidende inspiratie, leer- en intervisietrajecten.  
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Draagvlak bij middenkader, directie en bestuur 

Om outreachend werken in een organisatie te laten landen, is draagvlak bij de leidinggevenden op de 

verschillende niveaus onontbeerlijk. Het middenkader (teambegeleiders, coördinatoren en 

stafmedewerkers) is essentieel om het aanbod te operationaliseren en een betrouwbare en stabiele link te 

vormen tussen basiswerkers, directie en bestuur.  

 

Draagvlak op dit niveau betekent o.a.: 

• Geloven in de werkvorm/methodiek:  

> Hoe sta je zelf tegenover outreachend werken?  

> Wat met je collega-teambegeleiders/diensthoofden/coördinatoren/…? Hebben ze reeds ervaring 

met leiding geven aan outreachteams?  

• Tijd maken voor het outreachend werken: Als personeelsleden outreachend moeten gaan werken dan 

moet daar tijd en ruimte voor gemaakt worden. Dat kan betekenen dat (een deel van) de bestaande 

werkzaamheden anders moeten georganiseerd worden of moeten worden afgebouwd. 

• Weten dat outreachend werken anders is dan de normale werkzaamheden: 

> De resultaten zijn veel minder duidelijk 

> Relatieopbouw kost tijd 

> Minder uitgesproken en expliciete hulpvragen 

> Veel meer werken op het niveau van aanwezigheid, ondersteuning, harm reduction, relatieopbouw, 

een positieve link vormen met de samenleving, …. 

> De meeste registratiesystemen zijn niet afgestemd op het outreachend werken waardoor heel wat 

werkzaamheden van outreachers buiten beeld blijven. 

• Weten dat outreachend werken specifieke logistieke investeringen veronderstelt (fiets, auto, 

abonnement voor openbaar vervoer, smartphone, mobiele data, laptop, straatgeld, …). 

• Het outreachend werken als competentie inschrijven in het functieprofiel van werkers en bij 

toekomstige vacatures, evaluatiekaders, opleidings- en vormingsprogramma’s voor personeelsleden, etc 

…. 

 

Ook bij het bestuur van de organisatie is betrokkenheid belangrijk: het bestuur kan middelen ter 

beschikking stellen, toegang tot andere organisaties faciliteren en de pioniers bijstaan om anderen te 

overtuigen.  

Werken met een stuurgroep 

Ter ondersteuning van een outreachproject of samenwerkingsverband waarbij meerdere partners 

betrokken zijn, kan het zeer zinvol zijn om te werken met een stuurgroep. Een stuurgroep helpt bij het 

vergroten van het maatschappelijk draagvlak van je project. 

 

Taken van deze stuurgroep kunnen zijn:  

• Het project aansturen: visie, inhoudelijke invulling, doelstellingen, manier van werken, evaluatie en 

bijsturing 

• Zorgen voor afstemming van acties met/voor de doelgroep in de wijk, stad of gemeente  

• Bevorderen van maatschappelijk draagvlak voor het project 

• Verzamelen, formuleren van signalen van de doelgroep en voorzieningen en bepalen van strategieën en 

acties. 

• Evaluatie en bijsturing van het project 

 

De samenstelling van de stuurgroep verschilt naargelang de doelgroep, doelstellingen en lokale situatie, en 

bestaat voornamelijk uit partners uit het sociale werkveld die direct of indirect contacten hebben met de 

doelgroep. Dat kan bijvoorbeeld zijn: OCMW, CAW, GGZ, Straathoekwerk, jeugdwerk, stads- of 

gemeenteambtenaren, experten, onderzoekers, ervaringswerkers … De frequentie van samenkomen is 
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afhankelijk van de noden van de projectgroep, maar ligt doorgaans rond de 6 keer per jaar. De 

voorbereiding en leiding van de stuurgroep zit in het takenpakket van de leidinggevende of van de 

projectcoördinator van de outreachwerking.  

SLEUTEL 4: ZET DE JUISTE M/V/X OP DE JUISTE PLAATS 

Wanneer visie, opdracht, doelstelling, doelgroep, aanpak en randvoorwaarden van de outreachwerking 

duidelijk zijn, moet er in sommige gevallen verder nagedacht worden over wie die outreachwerking in de 

praktijk gaat brengen. Het kan zijn dat de huidige medewerkers outreach gaan opnemen in hun 

takenpakket, het kan ook zijn dat er wordt overgegaan tot aanwerving. In beide gevallen is het van belang 

om rekening te houden met de nodige competenties voor, en vooral de goesting in, outreachend werken.  

Tips voor de aanwerving van een outreacher 

• Als leidinggevende organiseer je ofwel zelf de sollicitatieprocedure of ben je nauw betrokken bij de 

organisatie en de uitvoering ervan. Binnen de sollicitatieprocedure zijn er verschillende stappen: 

• Uit ervaring weten we dat de betrokkenheid van de rechtstreeks leidinggevende bij de aanwerving van 

nieuwe werkers de kans op succes verhoogt. We raden je dus aan om binnen je eigen organisatie de 

mogelijkheden hierrond te verkennen en ervoor te zorgen dat je maximaal betrokken bent bij de 

aanwerving. 

• Opmaak en verspreiding van een profiel voor een outreacher: voor de opmaak van een vacature kan 

gebruik gemaakt worden van het basis competentieprofiel van Reach Out! dat je terugvindt onderaan 

dit hoofdstuk. 

• De examencommissie samenstellen: ook dit is sterk afhankelijk van organisatie tot organisatie. Als 

rechtstreeks leidinggevende maak je best deel uit van de jury. Daarnaast is het ook interessant om 

iemand met ervaring in outreachend werken te vragen om in de jury te zetelen. 

• Opstellen sollicitatievragen: we stellen hiervoor een interviewleidraad ter beschikking die afgestemd is 

op de competenties die getoetst worden. Het kan ook interessant zijn om te werken met praktijkcases 

die te maken hebben met de lokale realiteit en met de doelgroep.  

• Wat zijn dingen waar je op moet letten bij de aanwerving?  

• Participatieve basishouding: een niet-veroordelende houding, steeds de krachten van mensen kunnen 

zien en een sterk relativeringsvermogen.  

• Zelfstandig kunnen werken: outreachers gaan vaak alleen op stap, het is dus belangrijk dat zij 

zelfstandig kunnen werken en stevig in de schoenen staan. 

• Voldoende vertrouwen om zichzelf te zijn en te werken vanuit de eigen stijl: een geschikte kandidaat 

beschikt over een goede dosis zelfkennis, en is zich bewust van het eigen denkkader en van de eigen 

grenzen. Flexibiliteit in het denken en in het omgaan met het eigen denkkader zijn noodzakelijk. 

• Let wel: outreachend werken is geen solo job voor rambo’s! Gerichtheid op samenwerking en 

netwerking is cruciaal. 

• Communicatievaardigheden: een goede outreacher kan vlot overweg met de doelgroep en kan 

overleggen en bemiddelen met verschillende diensten, beleidsmensen en professionals.  

• Inlevingsvermogen en solidariteit naar kwetsbare groepen zijn een absolute noodzaak.  

Tips voor een goede start van de outreacher 

• Wanneer een outreachwerker start, is het niet altijd meteen duidelijk voor de leidinggevende en de 

medewerker hoe men nu aan de job begint. Dit is zeker zo bij nieuwe outreachprojecten, maar ook 

wanneer bijvoorbeeld een bestaande (residentiële) werking overschakelt naar outreachend werk.  

• Maak een introductiemap op. Die bevat een inventaris van informatie, documentatie en uitleg die 

medewerkers nodig hebben om goed te kunnen starten. Denk zowel aan inhoudelijke en methodische 

zaken zoals de visie, het plan van aanpak/projectplan, het deontologisch kader van de werker, … als 
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aan praktische informatie zoals aanpassingen aan de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden, 

nodige opleiding, begeleiding, afspraken over straatgeld, … 

• Om outreachers te ondersteunen bij het uitbouwen van hun opdracht is het belangrijk dat je als 

leidinggevende in overleg met de (nieuwe) medewerker een basistakenpakket opmaakt voor de eerste 

periode. Bij onervaren werkers is een periode van meer intensieve coaching zeker aan te bevelen.  

Voorzie indien mogelijk een peter- of meterschap door een meer ervaren collega. Indien dat niet 

mogelijk is zorg dan zeker in de opstartperiode voor wekelijkse werkbesprekingen. 

 

Bij de aanwerving van nieuwe medewerkers is het belang van een goed onthaal niet te onderschatten. Een 

warm welkom zorgt ervoor dat nieuwe mensen sneller ingewerkt zijn en heeft een positief effect op de 

motivatie.  

• Informeer teamleden en andere betrokkenen over de komst van de nieuwe medewerker. Geef aan wat 

je van hen verwacht. 

• Duid een onthaalverantwoordelijke aan. Dat kan iemand zijn die telkens het eerste contact met een 

nieuwe medewerker opneemt, maar het kan ook een rechtstreekse collega zijn, de 

projectverantwoordelijke, of jijzelf als direct leidinggevende. 

• Voorzie een onthaaltraject: bijvoorbeeld eerst een welkom, eventueel een rondleiding, kennismaking 

met de rechtstreekse collega’s en dan pas uitleg over introductiemap, arbeidsreglement etc. 

• Zorg ervoor dat alle noodzakelijke inhoudelijke methodische en praktische informatie en documentatie 

beschikbaar zijn. Denk eraan om mensen de eerste dagen niet te overstelpen met mondelinge 

informatie.  

• Zorg voor een basistakenpakket voor de inwerkperiode. Afhankelijk van de opdracht kan er gewerkt 

worden in verschillende fasen. Bij iedere fase kunnen er concrete opdrachten worden uitgewerkt. Een 

voorbeeld van outreachend werken in de openbare ruimte: 

• Verkennen van het werkgebied door onderdompeling in de straten en pleinen van de buurt of wijk, 

trefplaatsen bezoeken. 

• Contacten leggen met het netwerk, contacten leggen met de beoogde doelgroep  

• Begeleiden van de doelgroep  

• Bruggen slaan naar het netwerk 

• Bepaal op voorhand hoe je de inwerkperiode zal opvolgen. Wees beschikbaar voor vragen en babbels. 

INSTRUMENTEN BIJ DEEL 1 

Onderstaande instrumenten kunnen je helpen bij de voorbereiding en bij de opstart van een 

outreachwerking 

 

1. Reach Out! Visietekst 

2. Quickscan outreach  

3. Verdiepende vragenlijst bij de Quickscan 

4. Structuur opmaak plan van aanpak 

5. Sjabloon communicatieplan 

6. Sjabloon stakeholderanalyse 

7. Competentieprofiel 

8. Interviewleidraad 

9. Participatieve basishouding 
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Deel 2: Omkadering en ondersteuning 
van outreachwerkers 
 

Outreachers moeten zeer zelfstandig kunnen werken en moeten daarom goed omkaderd en ondersteund 

worden. Dat brengt ons bij de opdracht van de leidinggevende. 

SLEUTEL 5: JIJ ALS LEIDINGGEVENDE 

In de kern draait jouw job om het ondersteunen, (bege)leiden en faciliteren van je team. Dat wil zeggen 

dat je ervoor zorgt dat je medewerkers hun werk zo goed en zo graag mogelijk kunnen doen. 

 

• Als leidinggevende draag je de visie op outreachend werken uit. Je geeft de richting aan, en je zorgt 

voor een continu proces van visievorming samen met je medewerkers. Visie geeft denken en handelen 

vorm. Zorg er dus voor dat je medewerkers betrokken zijn bij de missie en de visie van het team en de 

organisatie, en dat ze die opdracht mee willen en kunnen vormgeven. Trek op tijd en stond tijd uit 

voor reflectie hierover in teamverband. 

• Geef het goede voorbeeld. Sociaal werk is in essentie relationeel werk. De basis van outreachend 

werken is in relatie gaan met mensen. Outreachers vertrekken daarbij vanuit de participatieve 

basishouding. Zorg ervoor dat je die basishouding ook zelf kan toepassen in je relatie met je 

medewerkers. De sfeer onder collega’s en de relatie met de leidinggevende zijn belangrijke bronnen 

voor werktevredenheid en engagement. Verwacht van elke medewerker een participatieve 

basishouding, naar elkaar toe en naar de mensen met wie ze werken. Geef zelf het goede voorbeeld, 

volg op en spreek indien nodig mensen eropaan. 

• Zorg voor wederzijdse betrokkenheid en loyauteit. Medewerkers zijn vaak heel nauw betrokken bij 

hun werk en geven dagelijks het beste van zichzelf in hun contacten met cliënten (lees gasten, 

jongeren, burgers, patiënten, …) en samenwerkingspartners. Om ervoor te zorgen dat ze dat ook op 

lange termijn kunnen blijven doen, is het belangrijk dat ze zien dat hun organisatie en hun 

leidinggevende het beste van zichzelf geven, en met de juiste dingen bezig zijn. Erken hun 

betrokkenheid, hun inzet en professionaliteit en wees loyaal en betrokken op je medewerkers. Vraag 

hen wat je kan doen om ervoor te zorgen dat ze zich goed voelen in hun job. 

• Maak ruimte voor fouten. Door de toenemende drang naar efficiëntie en effectiviteit, en de daarbij 

horende regels en procedures, krijgen medewerkers al maar minder ruimte om te experimenteren, en 

om fouten te mogen maken. Die krampachtige drang om fouten te vermijden zorgt ervoor dat mensen, 

ondanks het feit dat ze weten dat wat ze doen waarschijnlijk niet productief is, toch in hun veilige 

comfortzone blijven zitten. Kenmerkend aan outreach is net dat zoeken naar “out of the box-

oplossingen” die afwijken van bestaande protocollen, en waarvoor bestaande procedures en afspraken 

al eens moeten opengebroken worden. Het blijven zitten in vastgeroeste patronen, de schaamte en/of 

de angst voor verwijten en afkeuring zorgen ervoor dat organisaties zichzelf alle leerkansen ontnemen. 

Haal die kramp rondom fouten maken weg en er ontstaat meer werkplezier met ruimte voor 

ontwikkeling.  

• Zorg voor duidelijkheid. Duidelijkheid ontstaat door consequent en consistent te zijn in wat je zegt en 

doet als leidinggevende. Leidinggevenden die enkel communiceren via instructies en evaluatiecriteria 

vertrekken vanuit het idee dat medewerkers moeten volgen en uitvoeren. Outreachers worden elke dag 

geconfronteerd met situaties en realiteiten die een kritische kijk en morele afweging vragen. Dit vraagt 

van hen een behoorlijke dosis autonomie en handelingsruimte. Outreachers moeten in grote mate 

zelfstandig kunnen afspreken over de ondersteuning die ingezet wordt (uiteraard binnen de grenzen van 

de wettelijke kaders en regelgeving en in dialoog met de mensen met wie ze werken). 
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• Als leidinggevende ondersteun je dat door duidelijkheid te geven rond opdracht en doelstelling en door 

te zorgen voor een goede omkadering en ondersteuning.  

• Over regels en procedures: less is more! Transparante en rechtvaardige systemen leiden tot 

duidelijkheid, te veel regels en procedures zorgen voor het tegenovergestelde. Less is more! Vraag je 

af wat noodzakelijk is voor de outreachwerking en wat je overboord wil of moet gooien. Zorg voor 

rechtvaardige systemen voor selectie van medewerkers, bij promotie, bij de beoordeling van prestaties 

en competenties, etc. Er is een rechtstreeks verband tussen de rechtvaardigheid van systemen en 

procedures, en de tevredenheid in de job. Als mensen zich onrechtvaardig behandeld voelen zorgt dat 

voor een lage betrokkenheid. Een lage betrokkenheid vergroot het risico op burn-out en uitval. Kaart 

overbodige regels en procedures aan met je eigen leidinggevende, de HR-verantwoordelijke, of 

directie. Kan je zelf beslissingen op dit niveau nemen? Des te beter: twijfel niet langer en maak er 

werk van! 

 

De mogelijkheden die je als leidinggevende hebt om richting te geven, te coachen en nieuwe 

opportuniteiten te verkennen, komen regelmatig onder druk te staan. Veranderingen in de organisatie of 

de sector, een hoge werkdruk en de sandwichfuncties waarin je als middenkader zit kunnen het soms knap 

lastig maken. Hierdoor kan je het gevoel krijgen dat je job gereduceerd wordt tot het beheren en beheersen 

van mensen en middelen. Managementsystemen en procedures dreigen dan de overhand te krijgen. Wees 

hier waakzaam voor, ontwikkel je eigen visie op leiding geven en kaart problemen aan bij je directie. 

 

Ook voor leidinggevenden is het belangrijk om regelmatig deel te nemen aan uitwisseling en vorming. Leren 

kan op verschillende manieren. Klassiek via vorming of training, maar ook intervisie met collega 

leidinggevenden uit je eigen organisatie of uit bevriende organisaties kan zeer verrijkend zijn. Als het gaat 

om het ontwikkelen van persoonlijke leidinggevende vaardigheden als helder communiceren, motiveren, 

feedback geven, dan kan coaching ook een goed idee zijn. Je kan je bijvoorbeeld laten coachen door een 

collega leidinggevende of een externe coach die wat afstand heeft tot de organisatie. Een andere 

mogelijkheid is om op zoek te gaan naar een mentor van buiten de organisatie. Een mentor is een ervaren 

rot in het leidinggeven aan (outreach)teams. Het is een gids in wie je vertrouwen kan stellen, en die jou 

kan inspireren en adviseren. Met je mentor kan je ook op meer informele basis afspreken naast of buiten 

het werk. 

Tips voor het leiding geven aan outreachteams 

Een veel gehoorde vraag bij leidinggevenden van outreachteams is: “Hoe geef je leiding aan een team als 

je hen niet of nauwelijks bezig ziet?”. Een pasklaar antwoord op die vraag bestaat niet, maar 

onderstaande uitgangspunten geven een houvast: 

 

• Zorg dat je voldoende inzicht hebt in de dagelijkse praktijk en de bijhorende verwachtingen die aan 

outreachwerkers gesteld worden. Je kan bijvoorbeeld eens een dag meelopen, een werkbespreking 

doen tijdens een wandeling door de wijk, of op café. 

• Zorg dat je mensen kunnen beschikken over de informatie die ze nodig hebben om hun werk goed te 

doen. Communiceer helder en voldoende vaak, en zorg voor een duidelijk en gekend organisatiebeleid. 

• Zorg voor een goed contact met je medewerkers. Een ondersteunende en open houding van een 

aanwezige leidinggevende versterkt de emotionele draagkracht van werkers. 

• Zorg ervoor dat je voldoende beschikbaar en aanspreekbaar bent voor praktische vragen, moeilijke 

momenten, crisissen, aanmoediging.  

• Organiseer op regelmatige basis teamvergaderingen, werkbesprekingen of coachingsgesprekken, en 

zorg ook dat je voldoende present bent voor een informele babbel. Zoek ook alternatieven voor face to 

face contact zoals beeldbellen, chat en sms, … 

• Geef feedback en besteed aandacht aan kleine en grote successen van individuele medewerkers en 

team. Maak ze zichtbaar! 

• Zorg voor participatie, inspraak en feedback van medewerkers en doelgroepen. 
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• Zet mensen in op hun competenties en talenten: zorg dat mensen kunnen doen waar ze goed in zijn en 

wat ze graag doen. Bekijk met je medewerkers hoe je kan zorgen voor voldoende afwisseling.  

• Biedt flexibiliteit in uur en werkroosters en zorg ook voor voldoende stabiliteit.  

• Stimuleer contact met collega’s, samenwerking in team, tussen teams en met partners. Stimuleer 

ontmoeting en netwerkvorming met samenwerkingspartners (organisaties, overheden, …) en 

doelgroepen. 

• Verhoog de autonomie van je werkers door te zorgen voor meer handelingsruimte en zelfleiderschap. 

Verwar autonomie niet met ‘geen sturing’. Duidelijkheid in opdracht en doelstelling is en blijft 

belangrijk! 

SLEUTEL 6: INDIVIDUELE ONDERSTEUNING EN OPVOLGING VAN 

OUTREACHERS  

Om een goede ondersteuning te kunnen bieden aan je outreachwerkers moet je als leidinggevende zicht 

hebben op de concrete werkpraktijk van je outreachers. Het is belangrijk dat je goed geïnformeerd bent 

over wat er allemaal speelt op het terrein. Dit kan zoals we eerder al aanhaalden door te werken met een 

stuurgroep, tijdens teamvergaderingen, of door mee te lopen met een veldwerker.  

In wat volgt bespreken we een aantal mogelijkheden voor individuele ondersteuning en opvolging.  

Functieprofiel 

Een functieprofiel is niet meer of minder dan de rolbeschrijving van de medewerker in de organisatie. 

Waarom is het nuttig om een functieprofiel op te maken? 

 

Het opstellen van een functieprofiel dwingt je om na te denken over welke kennis, vaardigheden en 

eigenschappen de outreachwerker moet beschikken. Heb je dit in kaart gebracht, dan vormt het je kompas 

bij je zoektocht naar de meest geschikte werknemer. Zo voorkom je dat je richtingloos op zoek gaat.  

 

Indien je een outreacher wil aanwerven kan je aan de hand van het functieprofiel een vacaturetekst 

opstellen. 

 

Je kunt een functieprofiel tevens gebruiken als leidraad bij het sollicitatiegesprek. 

Het opstellen van een functieprofiel dwingt je ook om na te denken over het doel van de functie, en de 

doelgroepen die beoogd worden. 

 

Het functieprofiel vormt het startpunt van de werkbesprekingen. Het vormt de aanzet voor het verder 

concreet maken van de opdracht van de outreacher, doelstellingenkader, activiteiten, de verwachtte 

resultaten van het werk, etc… 

 

Een goed functieprofiel bestaat uit de volgende elementen: 

• Naam functie 

• Doel functie 

• Voornaamste doelgroepen 

• Bevoegdheid 

• Resultaatsgebieden 

• Wijze van beoordeling 

• Competentieprofiel 

• Impact van de functie 

 

Bij de instrumenten kan je een sjabloon terugvinden met meer uitleg over de verschillende onderdelen. 

Dit kan je gebruiken om zelf aan de slag te gaan. 
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De werkbespreking 

Deze bespreking tussen jou als rechtstreeks leidinggevende en de individuele outreachwerker zou een vast 

onderdeel moeten vormen van elke outreachwerking.  

 

Tijdens werkbesprekingen maken de outreachwerker en de leidinggevende samen de missie en visie 

concreet door de doelstellingen uit te werken in taakopdrachten voor de werker, ze volgen de voortgang 

samen op, evalueren de werking en zorgen voor afspraken rond bijsturing. Dit is een gedeelde 

verantwoordelijkheid en geen top down gebeuren.  

 

Werkbesprekingen worden gehouden met een bepaalde regelmaat en volgens een bepaalde cyclus. Bij de 

start zal de nadruk in de werkbesprekingen liggen op het afspreken van doelstellingen en taken 

(bijvoorbeeld bij de start van een nieuwe medewerker, bij de start van een nieuw werkjaar, bij de start 

van een nieuwe beleidscyclus, etc.) Eens de outreachwerker op volle snelheid bezig is wordt meer aandacht 

besteed aan opvolging, en aan het einde van een werkjaar (of project, op beleidscyclus, …) zal meer nadruk 

liggen op evaluatie en bijsturing. Tijdens elke werkbespreking kunnen deze drie onderdelen dus in meer of 

mindere mate aan bod komen. 

ONDERDELEN VAN DE WERKBESPREKING 

Planning  

Het afspreken van een doelstellingenkader en daarbij horende taken en tussenstappen op korte en lange 

termijn. Dit “doelstellingenkader” vloeit voort uit de missie van de organisatie en uit functieomschrijving 

van de outreacher. Werken met een doelstellingenkader is noodzakelijk omdat: 

Het zorgt voor duidelijkheid in de opdracht en doelgroep. 

Evidenties heel snel, en telkens weer, de kop op steken. 

Het risicovol is voor werkers om zich, qua planning, helemaal afhankelijk te maken van ‘de chaos’ van de 

outreachende werkpraktijk. 

 

Werken met een doelstellingenkader maakt het mogelijk regelmatig bepaalde ‘evidenties’ terug kritisch te 

bevragen. Het zorgt er ook voor dat outreachers ondanks het soms moeilijk te plannen werk, toch elke dag 

opnieuw gericht de baan op kunnen. Het versterkt het professionele handelen van de outreacher.  

 

Doordat telkens de doelstellingen van de vorige keer gebruikt worden, zorg je voor continuïteit binnen de 

werkbesprekingen. Tegelijk kunnen de doelstellingen zelf ook geëvalueerd en, indien nodig, bijgestuurd 

worden. 

 

Opvolging 

De werker behoudt het overzicht over zijn werkzaamheden: dat kan via een dagboek, een logboek, agenda… 

Dit wordt gebruikt tijdens de werkbespreking. Er wordt samen bekeken hoe de werkzaamheden kaderen in 

de opdrachten en hoe deze bijdragen aan de afgesproken doelstellingen. 

Functioneren van de werker in het team, leerbehoeften, … 

Signalen, en de opvolging daarvan kunnen besproken worden  

 

Evaluatie en bijsturing 

Werker en leidinggevende evalueren de werkzaamheden in het kader van de missie, visie en doelstellingen.   

Feedback en leerdoelstellingen  

De bespreking van het voorbije werk leidt naar een concrete planning van de nabije toekomst.  
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INHOUD VAN DE WERKBESPREKING 

In de werkbespreking komen de volgende thema’s aan bod: 

• Overzicht werkterrein: dat kan gaan over vindplaatsen in wijken en buurten, over huisbezoeken, over 

aanwezig zijn in andere organisaties etc. De bedoeling is dat het werkterrein van de outreacher in 

beeld komt en dat de werker en leidinggevende het overzicht bewaren, kunnen evalueren en bijsturen. 

• Contacten met gasten, bewoners, cliënten, gezinnen, casussen, …: hier kan specifiek ingegaan worden 

op de verschillende onderdelen van het concrete werk van de outreacher: wat loopt goed, waar zijn 

vragen of problemen, … 

• Netwerken: Dit gaat over het eigen netwerk van de outreacher. Zijn er nieuwe organisaties/contacten 

bijgekomen? Welke informele netwerken zijn in beeld? Welke inspanningen worden gedaan om daarmee 

aan de slag te gaan? Etc. 

• Signaleren: Outreachers werken met groepen die geconfronteerd worden met allerlei problemen die 

het individuele niveau overstijgen. Om die uitsluitingsmechanismen structureel te kunnen aanpakken is 

het belangrijk dat die gecapteerd worden. Tijdens de werkbespreking wordt daarom gepolst naar zaken 

die gesignaleerd moeten worden. Dingen die opvallen bij de doelgroep, vragen die de werker vaak 

krijgt, signalen die vanuit het netwerk komen…. De bedoeling is om dan samen met de werker een 

aanpak af te spreken. 

• Eigen functioneren: Dit stuk gaat over comfortzones en het oprekken daarvan, over basishouding, eigen 

grenzen, over zaken waar de werker meer op wil inzetten, of zaken waarin de werker wil groeien of 

gegroeid is. Ook de samenwerking in team, contact met collega’s, samenwerkingspartners etc. kan aan 

bod komen. 

• Alle taken die te maken hebben met administratie, registratie en rapportage  

 

FREQUENTIE VAN DE WERKBESPREKING 

De nood aan ondersteuning varieert sterk, afhankelijk van de persoon van de werker, diens ervaring en 

bagage, de opdracht en het takenpakket, de doelgroep, de maatschappelijke context, etc. Een beginnende 

outreachwerker heeft wellicht vaker nood aan een werkbespreking dan iemand die al jaren bezig is. 

Naargelang de behoefte van de werker kan dat wekelijks, tweewekelijks, en op termijn maandelijks of om 

de zes weken. In periodes van crisis of grote nood kan de frequentie opnieuw tijdelijk verhogen. Het is 

belangrijk om hier zo veel mogelijk op maat te werken van de individuele werker rekening houdend met 

de eigen mogelijkheden als leidinggevende. Indien nodig kan ondersteuning van buitenaf ingeroepen 

worden. 

Supervisie 

Bij een supervisie staat het persoonlijk functioneren en het ontwikkelen van de beroepsbekwaamheid en 

de beroepshouding van de outreachwerker centraal. Supervisie is een vorm van ‘leerhulp’ met bijzondere 

aandacht voor het leren hanteren van zichzelf in relatie met anderen. Hier wordt plaats gemaakt voor 

reflectie over verhalen en ervaringen, persoonlijke beleving, eigen grenzen en onzekerheden. 

 

Belangrijk bij supervisie is dat er een openheid en vertrouwelijkheid is tussen de werker en de supervisor. 

Supervisie wordt bij voorkeur niet opgenomen door de rechtstreeks leidinggevende, maar door een externe 

supervisor. Indien geen externe supervisie kan worden voorzien, dan kunnen supervisie en werkbespreking 

eventueel door elkaar lopen. Belangrijk hierbij is dat je als leidinggevende dan in het achterhoofd houdt 

dat aansturing, uitvoering en evaluatie centraal staan bij de werkbespreking. Bij supervisie ligt de nadruk 

op persoonlijke professionele groei en welbevinden in de job.   
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SLEUTEL 7: RANDVOORWAARDEN VOOR OUTREACHEND WERK 

Naast ondersteuning van de individuele werker zijn er nog een aantal zaken die je kan voorzien in functie 

van duurzaam en kwaliteitsvol outreachwerk.  

Arbeidsovereenkomst en arbeidsreglement 

Kijk na of de arbeidsovereenkomst en het arbeidsreglement aangepast zijn aan het outreachend werken.  

• Staat de functie van de outreacher als zodanig in het contract omschreven? In veel gevallen hebben 

outreachers niet in hun contract staan dat ze outreachend werken. Dat is vaak het geval bij werkers die 

oorspronkelijk niet buitenshuis gingen, en waarbij de opdracht richting outreach geëvolueerd is. We 

willen benadrukken dat we het belangrijk vinden dat dit vermeld of aangepast wordt. Enerzijds kan dat 

belangrijk zijn voor de verankering van de functie binnen de organisatie, anderzijds omdat het 

werkritme en de arbeidsomstandigheden van outreachers verschillend kunnen zijn. 

• Staat in de arbeidsovereenkomst vermeld hoeveel uren outreach per week in het takenpakket worden 

opgenomen? Het kan interessant zijn om dat op te nemen voor bijvoorbeeld werkers die de functie 

halftijds combineren met bv. het ambulante werk op een sociale dienst, of het werk binnen een 

residentiële setting. 

• Is er in het arbeidsreglement iets rond overuren voorzien? Hoe worden de overuren gecompenseerd? 

Zijn er afwijkingen nodig voor outreachers? 

• Avond- en weekenduren: een outreacher zal waarschijnlijk onregelmatige uren hebben, of werken op 

andere tijdstippen. Kijk na of aanpassingen nodig zijn. De administratieve kracht die de uurroosters en 

prestatiestaten opmaakt, zal hier ook rekening mee moeten houden. 

• Een smartphone is praktisch onmisbaar geworden. Niet alleen om contact te houden met cliënten, ook 

om bv. samen een dienst op te bellen, snel iets op te zoeken, of je leidinggevende te bereiken als er 

een moeilijke situatie is. Wat zijn de afspraken? Kloppen die voor de praktijk van outreachers? 

• Gebruik van sociale media in functie van de job: wat zijn de afspraken hierrond? Zijn aanpassingen 

nodig? 

• Straatgeld en onkostenregeling: In het beste geval beschikken outreachers over een werkbudget 

waarmee kleine uitgaven en onkosten in het kader van het dagelijkse werk kunnen gedekt worden. Het 

gaat hier over een consumptie op café, iemand een maaltijd kunnen betalen in crisissituaties, voor het 

gebruik van openbaar vervoer met gasten/cliënten tijdens het werk… Het spreekt voor zich dat 

omslachtige regelingen of ingewikkelde procedures om budgetten vrij te maken best zoveel mogelijk 

vermeden worden. Houd het dus eenvoudig en voorzie een vast bedrag per maand met verantwoording 

achteraf aan de hand van bonnetjes. Pas het bedrag aan indien nodig. 

Omkadering  

• Outreachers maken deel uit van een team en of netwerk: Hoewel outreachers vaak alleen op de baan 

zijn, is outreachend werk best geen éénmanspost. Zorg voor inbedding in een team, netwerk of 

samenwerkingsverband. 

 

• Werkplanning: Outreachend werken betekent werken in de leefwereld van mensen. Daarmee kan 

gepaard gaan dat outreachers ook na de kantooruren en in de weekends aan de slag zijn. Shiftwerking 

en onregelmatige uren hoeven echter geen probleem te vormen. De balans werk-privé wordt vooral 

moeilijk wanneer het werk niet, of niet voldoende lang op voorhand kan worden gepland. Drie 

vuistregels zijn belangrijk: (1) Zorg voor een tijdige planning, (2) bouw flexibiliteit in voor het 

onderling wisselen in uren, (3) zelfroostering kan ervoor zorgen dat de combinatie arbeid-privé veel 

makkelijker te maken wordt. Bij de instrumenten vind je een aantal tools die je kunnen helpen bij de 

opmaak van een weekplanning.  



 

Sleutels voor leidinggevenden van outreachteams — NOTA 2018.11.01 17 / 22 

 

• Intervisie: Intervisie is een vorm van permanent leren, door reflecteren samen met mensen die een 

gelijkaardige job doen. Intervisie is een gestructureerd gesprek. De structuur is er om effectief en 

efficiënt de inbrenger van een vraagstuk verder te helpen. Er bestaan veel vormen en methodieken. 

Voorbeelden zijn de incidentmethode, het socratisch gesprek, reflectiemethodieken, … Meestal bestaat 

een intervisiegroep uit 5 tot 8 personen. Een groep kan zijn samengesteld uit directe collega’s, uit 

collega’s waar je in de praktijk (nog) niet zoveel mee te maken hebt, uit deelnemers aan een vorming. 

Allerlei varianten zijn mogelijk. 

 

Met intervisie krijg je zicht op je eigen handelen in bepaalde situaties, omgevingen of vraagstukken die 

met het werk te maken hebben. Wat is je voorkeursgedrag, waar liggen je valkuilen, in welke 

omstandigheden neemt je effectiviteit af? Bovendien krijg je adviezen aangereikt van je collega-

deelnemers: wat zouden zij doen als zij in jouw schoenen staan? Daarna is het zaak te experimenteren 

met deze andere vormen van handelen: het veranderen van je gedragspatroon om effectiever te 

worden in je werk. Het leren over jezelf, de effectiviteit van je handelen en de mogelijkheden om die 

te vergroten staan voorop. En door actief bij te dragen aan de casuïstiek van de andere deelnemers 

leer je ook van hun vragen. Volgens ons is dit een van de belangrijkste pijlers in de professionele groei. 

We raden dan ook sterk aan om dit te voorzien, zowel voor werkers als voor leidinggevenden.  

 

• Vorming: zorg ervoor dat je medewerkers zich permanent kunnen bijscholen, en dit vanuit hun 

opdracht, takenpakket en persoonlijke behoeftes. Zorg er ook voor dat wat geleerd werd ook kan 

worden omgezet in de praktijk. Dat wil zeggen dat medewerkers het geleerde moeten kunnen 

toepassen in de praktijk en dat hier dus tijd, middelen en mogelijkheden voor moeten worden 

voorzien.  

Afspraken over veilig werken 

“Als ik nu naar mezelf als coördinator kijk dan heb ik er eigenlijk geen zicht 

op wanneer één van mijn medewerkers op huisbezoek is. Wij werken ook met 

redelijk veel vrijwilligers, en ook van hen, weet ik dat eigenlijk niet. Ik maak 

mij daar nu eigenlijk wel wat zorgen over dat we daar geen zicht op hebben. 

Want hier in huis hebben we bijvoorbeeld wel de afspraak dat er geen 

gesprekken kunnen doorgaan als ge alleen in huis zijt en dat is eigenlijk nog 

een veiligere situatie dan alleen op huisbezoek gaan” (Coördinator outreach 

project). 

 

Outreachers zijn vaak op zichzelf aangewezen. Ze gaan in veel gevallen alleen aan de slag en moeten soms 

à la minute beslissingen nemen. Preventie van agressie en hulp bij het hiermee omgaan zijn erg belangrijk. 

Bij situaties waarin werkers geconfronteerd worden met een veiligheidsprobleem is het belangrijk dat zij 

snel contact kunnen opnemen met hun leidinggevende. In dit gesprek schatten werker en leidinggevende 

de ernst van de situatie in, kan gekeken worden in hoeverre de werker tot rust moet komen, hoe dit zal 

gebeuren en wat de volgende te zetten stappen zijn.  Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor de 

fysieke en de mentale veiligheid van je werkers. Het is dan ook belangrijk dat je minimaal het volgende 

voorziet, zodat je medewerkers hun job op een comfortabele manier kunnen uitvoeren:  

• Bereikbaarheid van de leidinggevende: Het is zeer belangrijk dat je telefonisch bereikbaar bent op 

momenten dat je outreachers op de baan zijn. In crisissituaties mag een werker er niet alleen voor 

staan. Indien je door omstandigheden zelf niet bereikbaar bent moet je back-up voorzien. Maak 

hierover duidelijke afspraken met een collega-leidinggevende of met je eigen leidinggevende en zorg 

dat je team op de hoogte is.  
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• Bereikbaarheid van de werker: Voorzie voor elke outreachwerker een GSM/smartphone, en overweeg 

de aanschaf van een data-abonnement. Dat is niet alleen noodzakelijk in het kader van bereikbaarheid, 

maar ook om tijdens het werk een vlotte toegang tot diensten en informatie te garanderen. 

• Maak een weekrooster op zodat jijzelf, maar ook het team op elk moment van elkaar weet waar ze 

aan het werk zijn. Zorg dat dit altijd up to date is, en dat het op een voor iedereen vlot toegankelijke 

plaats terug te vinden is (digitale agenda, …). 

• Indien er met risicogroepen gewerkt wordt, is het aan te raden om je te informeren of bepaalde 

vaccinaties noodzakelijk zijn (hepatitis A en B, Tetanus, TBC controle, …).  

• Zijn bijkomende verzekeringen nodig? Bijvoorbeeld bij gebruik van de (eigen) wagen in functie van 

dienstverplaatsingen? Werken buiten de muren van de organisatie, buiten de reguliere arbeidstijden, …? 

SLEUTEL 8: ETHISCH VERANTWOORD HANDELEN 

“Hoe ga je als organisatie zorgzaam om met mensen die professioneel moeten 

werken in situaties van verontrusting? Hoe vermijden dat mensen verlammen? 

Verontrusting en geconfronteerd worden met morele dilemma’s raken iedere 

outreacher. Op welke manier kan je ervoor zorgen dat werkers de kracht 

blijven vinden om verder te gaan?” (Leidinggevende). 

 

Morele dilemma’s 

Sociaal werkers komen in hun dagelijks werk regelmatig in situaties terecht waarin ze een moreel oordeel 

moeten vellen of waarin ze moeten kiezen in een moreel dilemma, dat is eigen aan het beroep. Een moreel 

dilemma kenmerkt zich door het niet kunnen kiezen tussen twee moreel juiste handelingen. Het wordt ook 

wel omschreven als een goed versus goed vraagstuk (Karssing, 2004 in Molewijk, 2009), waarbij voor beide 

handelingen goede argumenten te geven zijn terwijl ze niet tegelijk uitgevoerd kunnen worden. 

De praktijk van outreachend werken vraagt op dit vlak extra inspanningen van de werker. Outreachers 

komen vaker in situaties terecht waarbij ze het dringende gevoel hebben ter plekke te moeten beslissen 

en snel te moeten handelen. Ze moeten dit ook zelfstandig kunnen doen. Ad hoc overleg met collega’s is 

een stuk minder evident als je op huisbezoek bent. Outreachers moeten daarbij kunnen omgaan met 

verschillende sets van regels die niet bepaald worden binnen het kader van de eigen organisatie, maar die 

gestuurd worden door de (soms impliciete) regels van de openbare ruimte, van andere instellingen of van 

de thuissituatie van mensen. Waarden- en normenkaders van de cliënt, de werker (persoonlijk en 

professioneel), de organisatie en de samenleving komen in deze situaties expliciet naar boven. Het gaat 

daarbij dikwijls over tegengestelde belangen: het individueel belang versus het algemeen belang, het 

belang van de individuele cliënt en het belang van de hulpverlening, het veiligheidsbelang versus het belang 

van beroepsgeheim. De kans bestaat dat ze met elkaar in botsing komen. Die botsingen veroorzaken morele 

dilemma’s waarop geen pasklare antwoorden te vinden zijn. 

 

Hoe komen werkers nu tot een moreel verantwoorde keuze waarnaar ze kunnen handelen en die ze 

bovendien ook nog kunnen verantwoorden aan de betrokkenen? Soms wordt bij morele dilemma’s verwezen 

naar morele intuïtie, alsof je toch onuitgesproken wel weet wat goede en morele beslissingen zijn. Een 

goede intuïtie vormt een start, maar snijdt pas echt hout als ze gepaard gaat met kritische afwegingen en 

als ze uitlegbaar of navolgbaar is. Drie dingen zijn daarbij belangrijk: 

• Verantwoording: Werkers kunnen uitleggen waarom ze bepaalde beslissingen hebben genomen. 

• Zorgvuldigheid: Werkers kunnen uitleggen hoe deze beslissingen tot stand kwamen en welke 

afwegingen ze maakten. 

• Navolgbaarheid: Het proces kan gereconstrueerd worden. 
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Handelingsverlegenheid 

Outreachers moeten over voldoende vaardigheden beschikken om te kunnen inschatten wat opvalt en 

zorgelijk lijkt, de ernst ervan te kunnen in te schatten en daarnaar te handelen, of te beslissen om het al 

dan niet te signaleren. Handelingsverlegenheid gaat over het niet weten of twijfelen over hoe te handelen 

in een bepaalde situatie. Het gaat dikwijls over een door angst ingegeven onvermogen om (nog) adequaat 

te handelen, bijvoorbeeld richting een cliënt of patiënt die agressief gedrag vertoont. 

 

Handelingsverlegenheid speelt op verschillende niveaus: 

• De professionele competenties van de werker: vertrouwen in de eigen competenties, goed kunnen 

inschatten op ernst en zwaarte, objectiveren en valideren van een signaal;   

• De werkrelatie: voldoende vaardigheden om samen met mensen en hun omgeving aan de slag te gaan, 

en effectief om te gaan met weerstand, onmacht of onvoorspelbaar gedrag; 

• De steun vanuit de eigen organisatie: professionals hebben recht op goede ondersteuning, 

werkbegeleiding, ruggensteun en bescherming van de organisatie.  

Stappenplan voor morele oordeelsvorming 

Dit stappenplan kan een leidraad zijn voor teams in het leren omgaan met morele dilemma’s. Morele 

dilemma’s maken de dagelijkse praktijk uit van outreachers waardoor het aangewezen is voor de werker 

en de leidinggevende hier specifiek vorming over te volgen. 

 

1. Kwestie en knoop (PROLOOG): 

a. Baken duidelijk af wat de vraag is: Wat is de kwestie? Wat triggert me in de casus? Omschrijf de 

situatie en de context. Maak hierbij een onderscheid tussen relevante feiten en vermoedens en stel 

je oordeel uit.  

b. Formuleer de ethische knoop: Wat is de knoop? Wat is de hamvraag waarover we verder moeten 

nadenken om tot een verantwoorde beslissing te komen? Zijn er meerdere knopen? Het kan zijn dat 

je doorheen dit stappenplan tot de conclusie komt dat de knoop bij nader inzien toch anders is dan 

aanvankelijk gedacht. Keer dan terug naar deze stap en neem de kwestie opnieuw onder de loep. 

c. Vormvereisten: (-) een knoop is altijd een vraag en geen stelling, (-) als er meerdere knopen zijn, 

prioriteer en behandel knoop per knoop. Bij twijfel: kies de vraag waarvan het antwoord de meest 

verstrekkende gevolgen heeft.(-)  Formuleer de vraag in de ik-vorm, actiegericht en te beantwoorden 

met ja of neen.  

2. Wie draagt mogelijk welke gevolgen van een beslissing (ORIENTATIE IN DE BREEDTE).  

a. Welke belangen zijn hier in het geding? Breng alle spelers en posities in beeld: Wie zijn de 

belanghebbenden? Wat zijn hun belangen? Maak concreet! De ‘wie vraag’ kan heel uitgebreid zijn: 

de werker, de organisatie, de cliënt, de familie, de professie, de werkgever… Breng alle partijen in 

kaart. Maak hierbij een onderscheid tussen relevante feiten en vermoedens en stel je oordeel uit.  

b. Verhelder de positie en de opdracht van de werker in kwestie (micro, meso, macro) 

3. Welke wetten, reglementen, codes, … zijn een richtsnoer (ORIENTATIE IN DE HOOGTE) 

a. Wat zeggen de regels, wetten, codes, kwaliteitshandboek, etc? 

b. Wat zijn de contouren van het speelveld? 

c. Pas toe en leg uit 

Deze stap vraagt opzoekwerk en brengt complexere en meer abstracte informatie binnen 

4. Welke waarden staan op gespannen voet (ORIENTATIE IN DE DIEPTE) 

a. Welke waarden zijn in het geding? 

b. Wat is sociale rechtvaardigheid in de casus? 

c. Wat is goed sociaal werk? 

Deze stap daagt uit tot het innemen van positie vanuit sociaal werk 
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5. Wat is mijn moreel oordeel? (KNOOP DOORHAKKEN) 

a. Op basis van de resultaten uit de voorgaande stappen wordt in deze laatste stap een voor de 

inbrenger uitlegbare keuze gemaakt die vervolgens omgezet wordt in actie. 

b. Maak een verschil tussen mening en oordeel: Oordeelsvorming gebeurt op basis van afgewogen en 

doordachte argumenten 

c. Formuleer een antwoord: het antwoord op de vraag of …, is… En dit omdat …  

d. Bedank een aanpak om dit te realiseren 

6. Van reflectie naar handelen! Reality check: kan, durf, mag, wil ik als aanbrenger deze stappen 

zetten? Wat heb ik daarvoor nodig? 

 

Het maken van morele keuzes en het beslissen hoe daarnaar te handelen vraagt veel oefening en 

reflectie. Als leidinggevende kan je dit proces faciliteren. Hieronder aan aantal tips 

Tips 

• Schep duidelijkheid over het deontologisch kader waarin werkers werken: zorg dat wetgeving, 

regelgeving en afspraken gekend zijn en dat werkers ernaar kunnen handelen:  

> Wat zeggen de wettelijke kaders, beroepsregels, organisatiecodes of andere bindende 

voorschriften?  

> Welke kaders kunnen helpen bij het nemen van de beslissing? 

• Ondersteun werkers bij het ontwikkelen van hun eigen referentiekader. Maak ruimte voor zelfreflectie 

en intervisie.  

• Ontwikkel een teamaanpak bij het omgaan met ethische vraagstukken/moeilijke situaties door 

regelmatig in team aan de slag te gaan rond morele dilemma’s. Door te werken aan een stappenplan 

krijg je zicht op de morele graadmeters in het team. 

• Zorg voor steun en bescherming vanuit de organisatie, ook bij een “foute” beslissing. Maak hier werk 

van op de beleidsagenda en zorg voor een gedragen aanpak.   

SLEUTEL 9: SIGNAALFUNCTIE EN VERANTWOORDING  

Structureel werk: de signaalfunctie van outreach 

Outreachers komen dagelijks in contact met systemen van uitsluiting en onrechtvaardigheid. Ze kunnen 

belangrijke signalen capteren rond structurele uitsluiting of ontoegankelijkheid van diensten en hulp voor 

de doelgroepen waarmee ze werken. Als leidinggevende is het een deel van je opdracht om deze signalen 

te helpen capteren en te agenderen op beleidsfora en overlegorganen waar je aan participeert.  

Werk in je organisatie, samen met je team een aanpak uit rond hoe je die signaalfunctie kan oppakken. 

 

Een concrete handleiding structureel werk of signaleren hebben we niet, wel geven we volgende 

aandachtspunten mee: 

• Structureel werk betekent beleidsbeïnvloedend gaan werken op basis van een signaal. Een signaal is 

nooit een individueel voorval maar gaat steeds over een doelgroep die herhaaldelijk botst met 

bepaalde mechanismen die uitsluiting veroorzaken. 

• Een signaal is een vaststelling van een leemte of een lacune in het beleid, dat in het nadeel speelt van 

de doelgroep. Dat kan gaan over wetten die uitsluiting of armoede veroorzaken, maar ook over regels 

binnen organisaties die ervoor zorgen dat mensen uitgesloten of achtergesteld worden. 

• Werkers brengen signalen aan vanuit hun concrete werkpraktijk maar als leidinggevende pik je ook zelf 

signalen op uit de praktijk tijdens teamvergaderingen, werkbesprekingen, supervisies, …  
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• Kies voor een systematische aanpak in het werken met signalen: Wat is het signaal precies? Op welk 

niveau speelt het zich af? Welk effect willen we bereiken als we ermee aan de slag gaan? Welke 

partners zoeken we om mee samen te werken? Welke middelen zetten we in? Tot wie richten we ons, 

…? 

• Ontdoe een signaal eerst van emotie, onderbouw het dan met cijfers en voeg er achteraf opnieuw 

emotie aan toe in de vorm van beelden, verhalen, getuigenissen, … 

• Een signaal is krachtiger als het samen met de doelgroep aangepakt wordt. Let wel, signaleren of 

structureel werken duurt vaak lang en heeft niet altijd het gewenste effect. Bereid de doelgroep 

daarop voor.  

• Gebruik zowel formele als informele kanalen. Soms loont het om zaken officieus te bespreken en/of 

aan te kaarten 

 

Signaleren vraagt tijd, toch kan het belang ervan niet genoeg onderstreept worden. Als outreachers, die in 

de leefwereld van mensen heel snel ontdekken waar er ‘structurele fouten’ zitten, niet signaleren, kan 

hulp- of zorgverlening snel verworden tot ‘dweilen met de kraan open’. 

En bewijs nu maar eens wat je doet! 

Het is een verwachting, een noodzaak, een wens en een vanzelfsprekendheid om als outreacher aan te 

tonen en verantwoorden wat je doet. De maatschappij tenslotte is benieuwd naar wat het sociaal werk 

doet en wat de resultaten hiervan zijn. Werkers willen maar al te graag vertellen hoe de praktijk eruitziet, 

wat ze doen en waarom, wat de finaliteit is van de job en wat het betekent voor hen en voor de mensen 

met wie ze werken. Om dat te kunnen doen is een vorm van bijhouden, van registreren wat je doet 

noodzakelijk. Registratie stelt werkers, leidinggevenden en organisatie in staat om een stand van zaken op 

te maken van het werk. Met hoeveel cliënten werken we? Zijn er dat meer of minder dan de vorige periode? 

Zijn er veel nieuwe bijgekomen of werken we vooral met dezelfde mensen? Verandert ons doelpubliek 

doorheen de tijd? Rond welke thema’s hebben we de voorbije periode gewerkt, is daar een verschil met de 

vorige periode? Etc. Op basis hiervan kan je de werking evalueren en bijsturen.  

 

En toch…  Het blijft vaak zo moeilijk, onwennig en onwezenlijk om aan te tonen wat een outreacher (lees 

sociaal werker, hulpverlener, zorgverlener, etc.) precies doet en vooral waarom. Die moeilijkheid heeft 

voor een deel te maken met de aard van de registratie- en verantwoordingssystemen en criteria die in onze 

sectoren gehanteerd worden. Wat goed sociaal werk en goede zorg is, wordt op- en afgemeten aan de hand 

van criteria die zelden of nooit iets te maken hebben met de essentie van sociaal werk/zorg: contact 

leggen, luisteren, in relatie gaan, troosten, verbinden, versterken, emanciperen, aangrijpen wat zich 

aandient en hoop verlenen.  Systemen die in oorsprong bedoeld waren om ons werk te meten zijn doorheen 

de tijd steeds meer gaan bepalen hoe ons werk eruitziet. Het resultaat hiervan is dat sociaal werkers 

vandaag steeds meer aan het tellen en turven zijn, en er steeds minder in slagen om hun job te 

verantwoorden. De kern van het probleem is dat cijfers en registratie alleen maar gezien worden als een 

manier om je te verantwoorden en te bewijzen. Moet je je manier van werken volledig laten afhangen van 

die cijfers, natuurlijk niet. Kan je ernstig beoordelen en bijsturen zonder cijfers: ook niet. 

Tellen en vertellen 

De vaststelling is dat nu te vaak geregistreerd wordt vanuit een controlerend en aansprakelijkheidsdiscours. 

Hierdoor stellen praktijkwerkers de relevantie van heel wat registratieverplichtingen in vraag, en terecht. 

Sociaal werkers zijn zeker niet te beroerd om cijfermatig weer te geven hoe ze hun werk vormgeven, maar 

wat ze doen komt het best tot zijn recht aan de hand van verhalen. Door situaties, cases en mensen in 

beeld te brengen en door het verhalen van het eigen handelen, de twijfels, uitdagingen en realisaties. 

Praktijkwerkers willen het hebben over wat lukt en wat niet gelukt is, over onmacht en verwachtingen, 

over hoe je contact legt en een relatie opbouwt, over hoe je mensen aan boord houdt of verliest, over hoe 

je mensen laat participeren ook aan hun eigen leven, over boerenverstand en traagheid.  
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De zoektocht naar een narratieve verantwoording begint op de werkvloer. Probeer met je team toolsets te 

vinden waarin de leefwereld van mensen primeert op de systeemwereld van de maatschappij. Wees creatief 

en beklijvend, en maak gebruik van proza en poëzie, foto’s en filmpjes, tekeningen en andere visualisaties. 

En deel die ervaringen met elkaar. Zo een model om te tellen en te vertellen wordt best ontwikkeld, 

afgetoetst en geïmplementeerd samen met alle betrokkenen: cliënten, werkers, diensten, partners en 

beleid. 

 

Werkingen die hun (meer)waarde willen aantonen, wachten daar best niet mee tot het einde van het jaar. 

Zoek doorheen het hele jaar naar opportuniteiten om op formele en informele netwerken tekst en uitleg 

te verschaffen bij het geleverde werk. Spring binnen bij je directie of bij de schepenen om verhalen en 

vragen te brengen, breng tussentijds verslag uit op netwerkvergaderingen over de toestand van de 

doelgroep(en), informeer partners en zoek samenwerkingsverbanden op basis van signalen uit de doelgroep. 

Tips 

• Houd die cijfergegevens bij die daadwerkelijk aantonen waar je mee bezig bent, kijk of je systemen 

kan aanpassen en onnodige ballast kan schrappen 

• Schrijf verhalen of cases uit die extra duiding brengen bij de cijfers (schetsen van processen) 

• Registreer ook de signalen die je opvangt uit de doelgroep en breng die signalen in beeld op 

vergaderingen en overlegplatforms 

• Toon op regelmatige basis aan directies of beleidsmakers waar je mee bezig bent en wat resultaten zijn 

• Breng regelmatig je netwerk of organisatie op de hoogte van jullie werk 

• Gebruik daarvoor formele en informele contacten 

INSTRUMENTEN BIJ DEEL 2 

 

10. Sjabloon functieprofiel 

11. De cirkel: het werkveld van de outreacher. Checklist voor werkbesprekingen 

12. Preventie van werkstress 

13. Samenwerking faciliteren 

14. Beroepsgeheim voor Dummies 

15. Ethische Knopen: DenK-gereedschap 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 
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0486/545183 

SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw 

Maatschappelijke zetel: Eliaertsstraat 20 — 2140 Antwerpen 

info@samvzw.be — samvzw.be  
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BIJLAGE 1 

1. OUTREACHEND WERKEN - SITUERING 

Letterlijk verwijst outreachend werken naar de ‘act of reaching out’. Dit is de handeling om naar iets of 

iemand toe te stappen. 

 

“Any attempt to take the service to people who need it and who would 

otherwise probably not use the service” (Thomas & Pierson, 1995, p. 371).  

 

Onder outreachend werken kunnen allerlei praktijken vallen vanuit verschillende uitgangspunten, 

vooronderstellingen of doelstellingen. Outreachers zijn actief in de drughulpverlening, in voorzieningen en 

diensten in de Vlaamse gehandicaptenzorg, stedelijke dienstverlening, jeugd(welzijns)werk, algemeen 

welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, integrale jeugdhulp, OCMW’s, … Deze verscheidenheid is te 

wijten aan de inbedding van outreachende werkvormen in uiteenlopende contexten (Andersson, 2013). De 

uiteenlopende historische, conceptuele en beleidsmatige achtergronden spelen daarin een belangrijke rol. 

Zo verschilt het schadebeperkend of ‘harm reduction’ perspectief in de drughulpverlening van een 

(stedelijk) overlastperspectief, zowel wat betreft de definiëring van het probleem en de te bereiken 

doelen, als de wenselijke aanpak. 

 

Ondanks die verschillen zijn er ook een aantal gelijkenissen: 

• Outreach start met het leggen van contact met mensen in de eigen leefomgeving. Zelf actief het contact 

aangaan in plaats van afwachten is het fundament van elke outreachende praktijk.  

• Outreach is gericht op specifieke, meestal kwetsbare doelgroepen. Het gaat om contact leggen met 

mensen die, ondanks veronderstelde behoeften, geen (positief) contact (meer) hebben met 

maatschappelijke voorzieningen, en ook geen ‘vraag’ stellen. Dat kan gaan van rondhangende jongeren 

tot mensen die een teruggetrokken bestaan leiden zoals vereenzaamde ouderen. Het kan gaan over 

mensen met een psychiatrische problematiek, chronische alcohol- of druggebruikers of mensen die 

regelmatig het samenleven in een buurt bemoeilijken.  

• Outreach is een actieve, niet afwachtende en ongevraagde benadering in het eigen milieu van mensen. 

Outreach moet niet alleen tegemoetkomen aan mogelijke behoeften van mensen, maar richt zich ook 

op het stimuleren van positieve bindingen met maatschappelijke voorzieningen en met het eigen 

netwerk.  

• Het aangaan van een werkrelatie met mensen staat bij outreachend werken voorop: outreachers zijn 

nabij de betrokkene en diens netwerk.  

• Op institutioneel niveau spelen outreachende praktijken ook een rol bij het zoeken naar een meer 

sluitende en gecoördineerde hulp en zorg. Door het samenwerken over sectoren heen kan een meer 

geïntegreerde ondersteuning tot stand komen (Vranckx, 2009). De rol van outreachers daarin is vaak die 

van bemiddelaar of van casemanager, maar vooral van bruggenbouwer.   
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Vanuit Reach Out! hanteren we de volgende definitie: 

‘Outreachend werken is een werkwijze die uitgaat van een actieve benadering 

en gericht is op het bevorderen van welzijn. De werker vertrekt vanuit de 

participatieve basishouding en richt zich op personen in maatschappelijk 

kwetsbare situaties, die niet of ontoereikend bereikt worden door het huidige 

dienst-, hulp- en zorgverleningsaanbod. Dit door zich te begeven in hun 

leefwereld met erkenning van de daar geldende waarden en normen. Met 

outreachend werken streeft men naar een wederzijdse afstemming tussen de 

doelgroep, haar netwerk, het maatschappelijk aanbod en de ruimere 

samenleving’ (De Maeyer e.a., 2012, p. 38). 

2. REACH OUT! MENS- EN MAATSCHAPPIJVISIE  

Zoals je hierboven in de definitie kon lezen, verbinden wij outreach aan een specifieke doelgroep en aan 

een welzijnsgerichte benadering. Wat ‘welzijn’ is vullen we in vanuit het basisprincipe dat “iedereen recht 

heeft op een menswaardig bestaan.” Dit is de ultieme missie van elke outreachwerker, binnen om het even 

welke sector of met om het even welke doelgroep die werkt. 

 

Dit uitgangspunt plaatsen wij binnen een ethisch kader dat bestaat uit drie ethische pijlers:  

• Sociale grondrechtenethiek 

• Wederkerige zorgethiek 

• Individuele bestaansethiek 

 

We lichten hieronder elke afzonderlijke pijler nader toe. 

Sociale grondrechtenethiek 

De sociale grondrechtenethiek vertrekt vanuit het gelijkheidsbeginsel: het installeren van een aantal 

basisrechten die aan iedereen toegezegd worden, ongeacht zijn achtergrond, overtuiging, geslacht, 

persoonlijke inspanning of verdiensten. 

 

Het gaat hier over het erkennen van basisrechten die iedereen nodig heeft om lid te kunnen zijn van een 

samenleving:  

• Recht op arbeid en vrije beroepskeuze 

• Recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische 

bijstand 

• Recht op een behoorlijke huisvesting 

• Recht op bescherming van een gezond leefmilieu 

• Recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing 

• Recht op onderwijs  

 

Deze bepalingen zijn in 1994 in de Belgische Grondwet opgenomen. Sociale grondrechten zijn niet direct 

afdwingbaar. Ze vormen een instructie aan de overheid om ervoor te zorgen dat er sociale gerechtigheid 

heerst en dat burgers zich voldoende kunnen ontplooien. Een sociaal grondrecht is dus een grondrecht dat 

een actief optreden van de overheid vereist, bijvoorbeeld het recht op werk, huisvesting of onderwijs. Een 

verzorgingsstaat zoals de onze is een voorbeeld van een type staat waarin sociale grondrechten een 

belangrijke rol spelen. De sociale grondrechten zijn onder meer afgeleid van het Europees Sociaal Handvest 

(ESH) waarin onder andere ook het recht op staken is opgenomen. 
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Reach Out! vertrekt vanuit deze invalshoek: outreachend werk is erop gericht te zorgen dat mensen hun 

sociale grondrechten kunnen laten gelden. 

 

Wederkerige zorgethiek 

Het is echter niet voldoende om uitsluitend aan sociale grondrechten te werken. De invulling van een 

menswaardig bestaan vraagt om meer. Waar de sociale grondrechtenethiek het accent legt op het 

realiseren van sociale grondrechtenrechten, concentreert de zorgethiek zich op waarden zoals respect, 

vertrouwen en solidariteit, die van belang zijn voor het in stand houden en laten floreren van relaties 

tussen mensen. Elke mens heeft behoefte aan erbij horen, meetellen, iets kunnen betekenen voor 

anderen. Menswaardig bestaan in deze pijler betekent dat mensen samen zorgen voor elkaar en voor een 

leefbare wereld door middel van het uitbouwen van wederkerige relaties. Zorgen voor elkaar is een 

wezenlijk aspect van het mens-zijn.  

 

Het is een veel voorkomend misverstand te denken dat zorgethiek alleen voor sectoren binnen ‘de zorg’ 

bedoeld is. Zorgethiek richt zich op elk zorgend handelen, ook dat in de supermarkt en de fabriek. Want 

ook daar zorgen mensen voor elkaar en voor de dingen die zij maken of herstellen. Reach Out! ziet de 

zorgrelatie altijd als onderdeel van een netwerk. Een netwerk van verantwoordelijkheden. Dan gaat het 

niet alleen om de verantwoordelijkheden van de zorgvrager en zorgverlener ten opzichte van elkaar, maar 

ook om de verantwoordelijkheden van alle anderen die op een of andere manier met die zorgrelatie te 

maken hebben: die van de collega's, de familie, de instelling en die van de verzekeraars. Met andere 

woorden: voor outreachwerkers is de context waarin mensen leven heel belangrijk om mee aan de slag te 

gaan. 

Individuele bestaansethiek 

Deze laatste pijler tenslotte gaat over het recht op zelfbeschikking, maar ook over ruimte voor anders zijn, 

ruimte voor verschil. Vanuit deze benadering wordt een menswaardig bestaan gerealiseerd als mensen in 

de mogelijkheid zijn om hun eigen bestaan vorm te geven, en zelf keuzes kunnen maken. Alleen als mensen 

vrij zijn om dat te doen, kunnen ze aangesproken worden op hun verantwoordelijkheden. Autonomie en 

vrijheid zijn hier de centrale waarden. Dit is bepalend voor de mate waarin mensen gemotiveerd kunnen 

worden om te veranderen, én voor de mate waarin mensen kunnen aangesproken worden op hun handelen. 

3. OVER DE OPDRACHT VAN DE OUTREACHER 

Outreachend werken gaat om een actieve manier van contact leggen met mensen die hier niet altijd zelf 

om vragen. Het is een ingrijpende actie die doordacht moet worden ingezet. Het is daarom nodig om stil 

te staan bij de doelen die we met outreachend werken willen bereiken.  

 

Het uitgangspunt van onze visie is dat “iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan”. Om dit in te 

vullen vertrekken we vanuit “Quality of Life” (hierna QoL). Uit de diverse QoL-modellen in de 

wetenschappelijke literatuur lichten we hier kort het model van Schalock en Verdugo Alonso (2002) toe 

(zie tabel). Dit model is het meest bruikbaar voor de vertaling van de Reach Out!-visie naar concrete doelen 

en acties die de rol en de opdracht van de outreacher vormgeven.  

 

Het theoretisch model bestaat uit drie samenhangende factoren van levenskwaliteit: (1) sociale 

participatie, (2) welbevinden en (3) onafhankelijkheid. Dit reflecteert in de drie ethische pijlers van het 

Reach Out!-visiekader: de grondrechtenethiek, de zorgethiek, en de individuele bestaansethiek. 

 

De drie factoren van QoL worden opgesplitst in acht levensdomeinen: (1) interpersoonlijke relaties, (2) 

sociale inclusie, (3) rechten, (4) emotioneel welbevinden, (5) fysiek welbevinden, (6) materieel 
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welbevinden, (7) persoonlijke ontwikkeling en (8) zelfbepaling. Elk levensdomein bestaat uit concrete 

indicatoren waarmee outreachwerkers aan de slag kunnen. 

 

Het is de bedoeling dat werkers vanuit dit model proberen om zicht te krijgen op de verschillende 

levensdomeinen van mensen en de samenhang tussen deze domeinen, om daar vervolgens samen met hen 

aan te werken. Dit wil echter niet zeggen dat mensen altijd ondersteuning nodig hebben op alle 

levensdomeinen; wel is het belangrijk dat werkers deze steeds in het vizier hebben. 

 

 Theoretisch model van Kwaliteit van Leven van Schalock & Verdugo (2002) 

Kwaliteit van Leven 

Factor 

Domein Indicatoren 

Onafhankelijkheid Persoonlijke ontwikkeling 

 

 

Zelfbepaling 

Vb. Opleiding, persoonlijke 

competentie, vaardigheden 

 

Vb. Autonomie, persoonlijke 

controle, persoonlijke doelen en 

waarden, keuzes 

Sociale participatie Interpersoonlijke relaties 

 

Sociale inclusie 

 

 

 

Rechten 

Vb. Interacties, vriendschappen 

 

Vb. Integratie en participatie in 

de samenleving, rollen in de 

samenleving 

 

Humane rechten (respect, 

waardigheid, gelijkheid) en 

wettelijke rechten 

(burgerschap, toegang, 

rechtvaardige behandeling) 

Welbevinden Emotioneel welbevinden 

 

 

Fysiek welbevinden 

 

Materieel welbevinden 

Vb. Zelfbeeld, vrij zijn van  

stress 

 

Vb. Gezondheid 

 

Vb. Financiële status, werk en 

onderdak 

 

Elk mens streeft een goede kwaliteit van leven na, maar deze levenskwaliteit krijgt van persoon tot persoon 

een verschillende invulling. Wat kwaliteit van leven voor iemand betekent wordt in de eerste plaats bepaald 

door diens eigen perceptie daarvan. Werken aan QoL betekent dus dat werkers aandacht hebben voor die 

eigen perceptie van mensen. Dit doen ze door aansluiting te zoeken bij de hoop, ervaringen en 

verwachtingen die mensen koesteren. Wanneer het bevorderen van QoL als doelstelling voor outreachend 

werken vooropgesteld wordt, dan betekent dit dus dat werkers vertrekken van de wijze waarop mensen 

zélf invulling willen geven aan hun leven, en aansluiten bij hun wensen, keuzes en doelen in diverse 

levensdomeinen. 

 

Het QoL-kader reikt een aantal objectieve en subjectieve componenten aan: 

• Objectieve componenten: deze hebben te maken met het praktische en onmiddellijk waarneembare, 

zoals het al dan niet hebben van onderdak, de mogelijkheid om een opleiding te kunnen volgen, toegang 

hebben tot de dienst-, zorg- of hulpverlening… Belangrijk hierbij is dat de essentiële basisbehoeften van 

een persoon (bijvoorbeeld voeding en onderdak) en zijn basisrechten vervuld worden.  
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• Subjectieve componenten: deze hebben te maken met de tevredenheid over bepaalde levensdomeinen 

en het belang dat iemand hieraan hecht. Prioriteiten kunnen sterk verschillen van persoon tot persoon. 

De ene hecht veel belang aan werk en een inkomen, terwijl bij iemand anders vrije tijd of familie op 

de eerste plaats komt. 

 

Het belang en het gewicht dat mensen toekennen aan die verschillende levensdomeinen kan sterk 

verschillen, afhankelijk van persoonlijke waarden en prioriteiten die op dat moment een rol spelen. Niet 

alleen de persoon zelf, maar ook diens netwerk, de ruimere samenleving en de interactie tussen al deze 

actoren zijn bepalend voor de invulling die mensen geven aan verschillende levensdomeinen. Wenselijke 

veranderingen in het leven van een persoon vereisen dan ook vaak veranderingen op meerdere niveaus 

tegelijk. Aandacht voor de volledige leefsituatie inclusief de context en de samenhang tussen de 

levensdomeinen is daarom noodzakelijk. 

4. OVER DE KEUZE VOOR DE MEEST KWETSBARE MENSEN 

De definitie die we hanteren bakent de doelgroep van outreachend werken af. Het gaat over ‘mensen in 

maatschappelijk kwetsbare situaties die niet of ontoereikend bereikt worden door het huidige dienst-, hulp- 

en zorgverleningsaanbod’. De theorie van de maatschappelijke kwetsbaarheid onderbouwt deze keuze. 

 

Maatschappelijke kwetsbaarheid: cultuur als machtsmechanisme 

Outreachend werken richt zich op een specifieke doelgroep, namelijk mensen in maatschappelijk 

kwetsbare situaties. Deze doelgroep mist in veel gevallen verbinding met de ruimere maatschappij en wordt 

sociaal uitgesloten. Dat leidt tot isolement en meervoudige, complexe behoeften op verschillende 

levensgebieden. Vaak vallen deze mensen tussen de mazen van het net van de maatschappelijke 

voorzieningen. Het ontbreekt hen aan een sociaal netwerk dat hen ondersteunt en wapent tegen isolement. 

De theorie van de maatschappelijke kwetsbaarheid schetst hoe uitsluiting vaak al vanaf jonge leeftijd vorm 

krijgt.  

 

Vettenburg (1989) stelt dat mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties in hun contacten met 

maatschappelijke instellingen vooral te maken hebben met de controlerende en sanctionerende aspecten 

ervan, en minder genieten van het positieve aanbod. Dit komt omdat de “cultuur”1 van deze groepen botst 

met de normen en omgangsvormen van de heersende middenklassencultuur. Kenmerkend voor mensen in 

maatschappelijk kwetsbare situaties is dat ze niet in de positie zijn om ‘hun cultuur’ te laten opnemen en 

valoriseren in de heersende cultuur. De ‘sociale binding’2 tussen mensen in maatschappelijk kwetsbare 

situaties en de maatschappelijke voorzieningen die de normen van de middenklassencultuur 

vertegenwoordigen, wordt daardoor gehypothekeerd.  

 

Dit proces heeft een aantal gevolgen: 

• Mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties kunnen zich niet weren tegen de negatieve stereotypen 

die er over hen bestaan. 

• Ze worden door maatschappelijke instellingen vaker negatief aangesproken en gecorrigeerd op 

cultuurverschillen. 

• Hun belangen worden door maatschappelijke instellingen onvoldoende verdedigd. 

• Men komt niet of onvoldoende tegemoet aan hun behoeften. 

— 
1 In de brede betekenis van het woord betekent cultuur het geheel van waarden en normen, omgangsvormen en communicatiewijzen die 

mensen van huis uit meekrijgen en verder ontwikkelen. 

2 Sociale binding is het proces dat ervoor zorgt dat mensen zich gaan engageren en zich conformeren aan de normen en waarden 

vertegenwoordigd door personen of instanties met wie ze in verbinding treden, bijvoorbeeld een leerkracht op school of een leider uit de 

jeugdbeweging (Vettenburg & Walgrave, 2008). 
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Dit proces van uitsluiting start op jonge leeftijd. Kinderen uit kwetsbare milieus hebben het moeilijker om 

dezelfde waardering en hetzelfde respect te krijgen als hun leeftijdsgenootjes uit de middenklasse. Dit uit 

zich al vroeg, bijvoorbeeld in het onderwijs: Jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties haken vaker 

en vroeger af. 

 

 We verduidelijken dit proces in het onderwijs aan de hand van het schema. 
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Elk kind probeert affectie te krijgen van zijn leerkracht. Binnen een school 

gebeurt dit enerzijds via de schoolopdracht: de leerstof. Een kind dat goed 

studeert, aandachtig oplet, huiswerk maakt… krijgt van de leerkracht 

positieve bekrachtiging en erkenning. In de tweede plaats is er ook 

schooldiscipline of de overdracht van cultuur en waarden en normen. Een kind 

dat beleefd is, flink luistert naar de leerkracht, zich gedraagt op de 

speelplaats… krijgt respect van de leerkracht (Vettenburg & Walgrave, 2009 ). 

Het probleem is dat zowel de ‘schoolopdracht’ als de ‘schooldiscipline’ sterk 

op de middenklassecultuur gericht zijn. De waarden en normen die 

gehanteerd worden zijn die van de middenklasse. Scholen gaan er 

bijvoorbeeld van uit dat kinderen thuis gestimuleerd worden om huiswerk te 

maken, dat ze een rustige plaats hebben om te werken, en op begeleiding 

kunnen rekenen. Bij kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen is dit 

vaker niet zo.  

 

De school en de leerkracht staan hier symbool voor de andere maatschappelijke voorzieningen waarmee 

men later in contact komt. Dat betekent dat, als de binding met de leerkracht en de school niet goed 

verloopt, de latere contacten met werk, politie, justitie en hulpverlening hierdoor negatief beïnvloed 

worden. Mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties ervaren maatschappelijke instellingen over het 

algemeen als normerend en sanctionerend, eerder dan als instellingen die iets positiefs te bieden hebben. 

Op die manier functioneert cultuur als een machtsmechanisme, waarbij de dominante groepen in onze 

samenleving hun machtspositie vormgeven en bestendigen: ‘aanpassen of oprotten’. 

 

De theorie van de maatschappelijke kwetsbaarheid stelt dus dat je ‘afkomst’ bepalend is voor je verdere 

deelname aan de samenleving. Het ‘geloof’ in de samenleving wordt voor een groot stuk op school gevormd. 

Wie van huis uit de heersende waarden en normen meekrijgt heeft op school een streepje voor. Wie op 

school te horen krijgt dat hij niet in het plaatje past en dat hij moet veranderen kijkt met meer wantrouwen 

naar andere maatschappelijke instanties. Iemand die (herhaaldelijk) gekwetst werd of op een negatieve 

manier in contact kwam met een instantie, wordt kwetsbaarder bij toekomstige contacten met andere 

maatschappelijke voorzieningen (Vettenburg & Walgrave, 2009). Gebeurt dit dus bijvoorbeeld herhaaldelijk 

op school, in de jeugdbeweging of met ordediensten, dan heeft dat zijn effect op latere leeftijd bij het 

contact met bijvoorbeeld werkgevers etc. Vaak hadden ouders van jongeren in maatschappelijk kwetsbare 

situaties reeds negatieve ervaringen met maatschappelijke voorzieningen en zijn zijzelf ook 

maatschappelijk kwetsbaar. Niet zelden wordt deze kwetsbaarheid overgedragen op hun kinderen, 

waardoor een negatieve spiraal ontstaat over generaties heen. Op die manier wordt het gezin eigenlijk een 

reproductiesysteem van maatschappelijke kwetsbaarheid. 

Maatschappelijke kwetsbaarheid wordt structureel in stand gehouden 

De theorie van de maatschappelijke kwetsbaarheid omschrijft op een heldere manier hoe kwetsbaarheid 

‘geculturaliseerd’ wordt. Niet elke vorm van ‘kwetsbaarheid’ ontstaat of reproduceert zich echter op die 

manier. Het concept wordt dan ook het best aangevuld met andere perspectieven op en oorzaken van 

kwetsbaarheid. Die vergen dan misschien ook een andere aanpak. 

 

In het Engels hanteert men twee termen voor kwetsbaarheid. “Frailty” is de kwetsbaarheid waar elke mens 

aan onderhevig is. We worden geboren, zijn soms ziek, worden ouder, takelen misschien af en finaal sterven 

we. Daarnaast hanteert met ook de term “Vulnerability” en dit kan bekeken worden als de 

‘manipuleerbare’ kwetsbaarheid. Hoe leef je, waar werk je, welke zorg krijg je, wat is je scholingsgraad, 

waar staat je huis, …? 
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Bij frailty kan er in wezen niet veel gebeuren, hoogstens wat uitstel bedongen worden. Bij Vulnerability 

kan er des te meer gebeuren. Hier kan de term ‘kwetsbaarheid’ ook aangevuld worden met ‘gekwetstheid’: 

de vernederingen, de miskenningen, de uitsluitingen, de trauma’s, …. Die kunnen/moeten opgevangen 

worden en daar moet mee aan de slag gegaan worden mits goeie zorg. 

 

In een tijd waarin men die te manipuleren kwetsbaarheid verklaart vanuit een individueel schuldmodel is 

het aangewezen/noodzakelijk om de systemen te beschouwen die mensen kwetsbaar maakt. Het is niet de 

schuld van de ouder dat er wachtlijsten en hoge tarieven zijn in de kinderopvang. Het is nooit de schuld 

van de leerling dat we met een schoolsysteem zitten dat bijna 20% niet-gekwalificeerde uitstroom 

realiseert. Het is niet de schuld van de jongere dat het lidgeld voor de jeugdbeweging of de sportclub sterk 

gestegen is. Het is niet de schuld van het individu dat de hulpverlening hoe langer hoe meer voorwaarden 

en drempels inbouwt/oplegt om toegankelijk te zijn. Het is niet de schuld dat het aanbod van betaalbare 

woningen zo laag ligt en de wachtlijsten bij sociale huisvestingsmaatschappijen zo lang zijn. Het is niet de 

schuld van de jongere dat er geen continuïteit is in de hulpverlening (of dat die stopt op 18). Het is niet de 

schuld van de mens in armoede dat de uitkeringen zo laag liggen. Het is niet de schuld van de 

uitgeprocedeerde asielzoeker dat hij geen arbeidscontract mag afsluiten. Het is niet de schuld van de 

alleenstaande mama dat de schoolfactuur zo hoog ligt. Het is niet de schuld van de nieuwkomer dat de 

opleidingen ‘Nederlandse Taal’ kampen met wachtlijsten. Het is niet de schuld van de vroegtijdige 

schoolverlater dat werkgevers hem niet willen. Het is niet de schuld van de druggebruiker dat hij geen 

behandeling vindt die hem vooruit zou helpen. Het is niet de schuld van de gepensioneerde dat de prijs in 

een rusthuis hoger ligt dan zijn uitkering. Het is niet de schuld van de arbeider dat zijn fabriek sluit. Het 

is niet de schuld van de laaggeschoolde ouder dat zijn water en energiefactuur zo snel stijgt. Het is niet de 

schuld van de gedetineerde dat er geen resocialisatie- en herinstapprogramma’s georganiseerd worden in 

de gevangenis. Het is niet de schuld van …, het is …, het is …, het is…. 

 

De voorbeelden wijzen erop dat het telkens beleidsbeslissingen zijn die ervoor zorgen dat mensen 

kwetsbaar gemaakt worden en vaak ook gekwetst worden. Het is dan ook noodzakelijk dat er verder en 

misschien nog radicaler ingezet wordt op de ‘klassieke’ begrippen zoals empowerment, zelfrealisatie en –

verantwoordelijkheid, participatie, herstel, rechtenbenadering, … maar dit is maar één aspect. Een ander 

– en even belangrijk – actieterrein voor de outreacher is het structureel werk, het beleidsmatig werken om 

mensen uit die kwetsbaarheid te krijgen of op zijn minst om ze er niet in te krijgen. En hiervoor is een 

flinke portie (politieke) moed onontbeerlijk. 

 

Het werken aan een inclusieve samenleving waar alle mensen volwaardig deel van kunnen uitmaken 

betekent dus dat outreachers alert moeten zijn voor de uitsluiting van bepaalde groepen mensen door de 

werking van maatschappelijke structuren en voorzieningen. Outreachers gaan daarmee aan de slag en 

proberen hier verandering in te brengen. Ze doen dit op verschillende manieren, door structureel werk, 

maar ook door mensen te ondersteunen in het opdoen van positieve ervaringen met maatschappelijke 

organisaties en instanties. Op deze manier proberen ze de negatieve spiraal om te buigen naar een 

duurzame en positieve verbinding met maatschappelijke voorzieningen en de ruimere samenleving als 

geheel. 

5. OVER DE ROL VAN DE OUTREACHWERKER 

De rol van de outreachwerker vullen we in vanuit het burgerschapsperspectief. Het burgerschapsperspectief 

gaat ervan uit dat de mens meer is dan zijn probleem of beperking, en in de eerste plaats een volwaardig 

en gelijkwaardig medeburger is. Vanuit dat perspectief is elke outreachwerker in de eerste plaats een 

ondersteuner. 
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Ondersteuning betekent ervoor zorgen dat mensen toegang hebben tot de kennis, hulpbronnen en relaties 

die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Vanuit die positie gaan outreachers samen 

met mensen op zoek naar hun behoeften, wensen en verwachtingen. De werker ondersteunt de persoon in 

kwestie bij het maken en uitvoeren van het “plan” daar naartoe. De regie van dat plan ligt altijd bij de 

mensen met wie gewerkt wordt. Outreachwerkers vertrekken niet vanuit een standaardaanbod maar vanuit 

de doelen die mensen zelf willen bereiken en hen ondersteunen op de weg daarnaartoe. 

 

Werken vanuit dit perspectief beantwoordt aan drie criteria: 

• Mensen moeten niet aan bepaalde voorwaarden voldoen om te worden toegelaten tot het aanbod van 

maatschappelijke voorzieningen zoals dienst-, hulp- en zorgverlening. 

• Ondersteuning gebeurt op maat en afgestemd op behoeften: niet iedereen heeft op elk moment 

evenveel ondersteuning nodig. 

• Ondersteuning wordt georganiseerd vanuit het sociale netwerk en aanvullend vanuit het sociale vangnet. 

Het sociale netwerk bestaat uit ouders, familie, vrienden, buren, medeleerlingen, collega’s, 

vrijwilligers… Het sociale vangnet betreft zowel de eerstelijns- dienst-, hulp- en zorgverlening (CAW, 

huisarts, WGC, OCMW, Jeugdwerk…) als de specifieke zorg- en dienstverlening (GGZ, 

gehandicaptenzorg…). Het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende actoren staat hier 

centraal. 

6. OVER DE AANPAK VAN DE OUTREACHER 

De werkrelatie als basis van outreachend werken 

Andries Baart streeft met zijn theorie van de presentie naar een verschuiving van de standaard van 

professionaliteit naar een focus op het stimuleren van nieuwe verbintenissen en sociale verbanden tussen 

mensen, en vertrekt daarbij vanuit een betrokkenheid op het dagelijkse in een mensenleven. Het werkzame 

bestanddeel van hulp-, dienst- en zorgverlening zit volgens hem niet zozeer in het oplossen van problemen, 

maar in het aangaan van een relatie. En dit omdat kwetsbaarheid, uitsluiting, armoede … niet alleen 

bestaat uit een praktische of technische kant (geen geld hebben, verslaafd zijn…), maar vooral uit een 

relationele component (er niet bij horen, niet gehoord worden). Door een relatie aan te gaan met mensen 

zet de outreacher de eerste noodzakelijke stap om vervolgens met krachten en problemen aan de slag te 

gaan. 

 

Uitgangspunt bij presentie is de menselijke basisbehoefte aan contact, erkenning, erbij horen. De erkenning 

en de waardigheid van mensen staan hierbij centraal. Als presentiebeoefenaars doen outreachers vaak 

alledaagse dingen met mensen, bijvoorbeeld wekelijkse samen koffiedrinken of naar de supermarkt gaan. 

Deze concrete activiteiten in de leefwereld zorgen ervoor dat er een verbondenheid ontstaat tussen de 

werker en de mensen met wie hij in relatie gaat (Baart, 2003). Door zowel letterlijk als figuurlijk ‘binnen 

te komen’ en aan te sluiten bij de leefwereld van mensen, worden de grenzen van de hulp- en 

dienstverlening doorbroken. Zo wordt ruimte gecreëerd voor het aangaan van een vertrouwensband. In 

deze relatie zal de werker steeds onvoorwaardelijk aanspreekbaar blijven. Die onvoorwaardelijkheid 

betekent niet dat alles kan of aanvaardbaar is, maar wel dat de werker niet gebonden is aan allerlei regels 

die zijn aanwezigheid moeten rechtvaardigen. Nabijheid en gastvrijheid zijn hierbij sleutelbegrippen. 

 

Tijdens het opbouwen van de relatie krijgen de rol en de opdracht van de werker geleidelijk aan verder 

vorm, rekening houdend met het tempo van de persoon met wie hij werkt (Baart, 2003). Dat wil zeggen 

dat outreachers daar werken waar de doelgroep zich bevindt (plaats), op het ritme van mensen zelf (tijd), 

vertrekkende vanuit een brede inzetbaarheid (beweging) en met een langdurig engagement (ruimte). Dit 

vraagt van werkers de nodige flexibiliteit, openheid en toegankelijkheid om op een menswaardige manier 
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met mensen in contact te gaan. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat flexibiliteit niet gaat over het 

constant aanwezig zijn, maar wel over aanwezig zijn op cruciale momenten. 

 

Outreachprojecten kunnen uiteraard beperkt zijn in de tijd, waardoor het uitbouwen van een langdurige 

relatie niet altijd praktisch haalbaar is. Present zijn wil echter niet per definitie zeggen dat je een 

langdurige relatie aangaat. De relatie draait rondom het dagelijkse. In een langdurige relatie krijg je 

daarvoor meer kans, maar je kan ook kortstondig present zijn. Belangrijk is dat de werkers een houding 

aan de dag leggen waarbij aanwezig zijn, het in contact komen met mensen in hun eigen leefwereld en het 

versterken van sociale cohesie centraal staan. 

 

Present zijn betekent niet dat outreachwerkers niet kunnen of mogen interveniëren. Het betekent wel dat 

een succesvolle interventie steeds vertrekt vanuit presentie. Wanneer werkers weten wat er op het spel 

staat, wordt ook duidelijk wat gedaan kan en moet worden. Presentie en interventie zijn dus continu in 

wisselwerking met elkaar. 

 

De participatieve basishouding  

Outreachend werken staat of valt met de houding van de werker. Reach Out! vertrekt vanuit de 

participatieve basishouding als grondhouding van waaruit outreachers bouwen aan een positieve 

werkrelatie. De participatieve basishouding omschrijft negen essentiële houdingsaspecten: 

 

1. Echtheid: Blijf bij jezelf neem geen ‘rol’ aan. Wees authentiek en eerlijk in je communicatie.  

2. Betrokkenheid: Luister en toon oprechte interesse. Wees bereid om gedachten, gevoelens en 

moeilijkheden te begrijpen vanuit het persoonlijk referentiekader en beleving van de ander.  

3. Gelijkwaardigheid: Sta naast de ander en ondersteun hem om de regie over het eigen proces op te 

nemen. 

4. Openheid: Accepteer de ander zoals hij is en sta open voor waarden, normen en verwachtingen van 

mensen, zonder te (ver)oordelen.  

5. Onvoorwaardelijkheid: Sta onvoorwaardelijk achter de ander en laat niet los op momenten dat het 

moeilijk gaat.  

6. Positief: Ga op zoek naar de krachten, capaciteiten en mogelijkheden van mensen en van hun omgeving, 

en neem ze als vertrekpunt van het ondersteuningsproces. 

7. Professionele nabijheid: Wees zo nabij mogelijk, en laat het evenwicht tussen afstand en nabijheid 

bepalen door het persoonlijke groeiproces van mensen.  

8. Betrouwbaarheid. Respecteer de privacy van de andere, hanteer de deontologische code van je beroep, 

en bovenal: zeg wat je doet en doe wat je zegt. 

9. Respect: Respecteer het tempo van de ander. Soms staan jullie bijna stil, om vervolgens te gaan 

snelwandelen of spurten en daarna een paar stapjes terug te zetten, pas je daaraan aan. 

 

Ook in de relaties die outreachers aangaan met andere professionals speelt deze grondhouding een cruciale 

rol. Professionals nemen in de praktijk al te vaak hun verantwoordelijkheid op tegenover de mensen met 

wie ze werken, in plaats van samen met hen. Een cliënt wordt bijvoorbeeld uitgenodigd om aanwezig te 

zijn bij een overleg, maar professionals overleggen eerst vooraf met elkaar om dan een gezamenlijk 

standpunt in te nemen ten aanzien van de cliënt. Cliënten worden vaak eerder geïnformeerd over de 

beslissingen dan werkelijk betrokken bij het proces. Outreachers hebben hier vanuit hun rol, positie en 

houding een voorbeeldfunctie te vervullen ten aanzien van hun professionele samenwerkingspartners.  



 

BIJLAGEN — SLEUTELS VOOR LEIDINGGEVENDEN VAN OUTREACHTEAMS 2018.11.01 13 / 67 

 

Integrale kijk 

Het model van QoL vertrekt vanuit een holistische mensvisie en veronderstelt een integrale benadering. 

Integraal werken vraagt om een generalistische benadering, waarbij de werker vertrekt vanuit het brede 

plaatje en waar nodig ‘specialisten’ kunnen worden ingeschakeld. Een generalistische benadering houdt in 

dat verschillende invalshoeken en strategieën worden gebruikt waarmee een brede waaier aan 

welzijnsvragen kunnen beantwoord worden. Dat wil niet zeggen dat outreachwerkers op alle terreinen even 

beslagen moeten zijn, maar wel dat zij kunnen samenwerken en netwerken. Outreachend werken vraagt 

naar afstemming en ontschotting tussen sectoren en werkvormen. Samenwerking dient over de grenzen van 

sectoren heen te gaan (bijvoorbeeld ouderenzorg, GGZ, de sector voor personen met een handicap, 

arbeidsmarktactoren, buurtactiviteiten, jeugdwerk, huisvesting…). De vraag is niet in welke sector iemand 

het beste verder geholpen kan worden. Wel gaat een outreacher kijken welke diensten/sectoren een 

aanbod doen dat het beste afgestemd is op de behoeften van de cliënt. 

 

Structurele bril 

Nog iets over aan de slag gaan met structurele uitsluiting, beleidswerk, … 

Tot slot 

Het mag duidelijk zijn: het Reach Out-visiekader heeft een aantal implicaties voor het aanbod en de 

organisatie van dienst-, hulp-, en zorgverlening. Deze wordt ingevuld vanuit het ondersteuningsperspectief 

en is vraaggericht en integraal. Werkers zetten in op de sterktes en mogelijkheden van mensen en hun 

omgeving. Outreachend werken bevordert op die manier de dialoog tussen professionals en hun ‘cliënten’ 

en resulteert in het nemen van gedeelde beslissingen en verhoogt de betrokkenheid en empowerment van 

cliënten. De drie ethische kaders, het praktische, het relationele en het individuele, vormen het 

spanningsveld waarbinnen een menswaardig bestaan vorm krijgt. Outreachwerkers en hun cliënten 

bewegen zich dagelijks in dit spanningsveld. Zij moeten hiermee aan de slag. Organisaties en 

leidinggevenden hebben de opdracht hier de nodige omkadering en ondersteuning voor te voorzien.  
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BIJLAGE 2 

1. QUICKSCAN ‘OUTREACHEND WERKEN’ 
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BIJLAGE 3 

1. VERDIEPING BIJ DE QUICKSCAN 

Prioritaire doelstelling: Maatschappijgericht - doelgroepgericht?  

• Wat willen we met outreach bereiken?  

• Op welke vraag of probleem vormt outreachend werken (een deel van) het antwoord? 

• Wat verwachten we dat het oplevert? Welke resultaten willen we zien? Welke structurele impact willen 

we hebben? 

• Hoe matchen die doelstellingen met de missie/visie van de organisatie? Met de opdrachten van het 

team? Met de verwachtingen van de opdrachtgever? 

Doelgroep concreet maken  

• Wie zijn de doelgroepen die we met outreach willen bereiken?  

• Werken we met gekende groepen, moeilijk bereikte groepen, nieuwe groepen, groepen die bereikt 

werden maar afhaken? 

• Werken we individueel of groepsgericht? 

• Werken we wijkgericht/rond een maatschappelijk vraagstuk/een specifiek thema/een problematiek…? 

Beeld schetsen van de werking: hoe ziet het eruit in de praktijk? 

• Aanmelding: vanwaar komt het doelpubliek? Gaan we zelf actief op zoek? Op verwijzing? Wie kan 

doorverwijzen? 

• Locatie: privaat, semi-publiek, publiek? 

• Acties: wat gaan we doen? (en wat niet?) en aan welke outreachende methodieken of werkvormen 

denken we dan?  

• Hoe zien we de (ideale, na te streven) werkrelatie tussen werker en cliënt? Vrijblijvend – aanklampend 

– voorwaardelijk – gedwongen, nog anders? En waarom? 

• Tijdsbepaling: moeten we ons aan bepaalde van bovenaf opgelegde kaders/afspraken houden wat 

betreft begeleidingsduur, intensiteit? Wat is de ruimte die hierop zit? Welke caseload is bijvoorbeeld 

ideaal? 

> Hoeveel uren per week mag een outreacher op de baan zijn? 

> Hoeveel uur per week mag een outreacher met 1 cliënt werken? 

> Hoe lang mag een outreacher met een cliënt werken (3 maand, 6 maand, …, oneindig) 

> Hoe lang loopt het project? 

• Regie: (hoe) zorgen we ervoor dat de regie zo veel mogelijk bij de cliënt/doelgroep ligt? Dat we op 

maat kunnen werken? Hoe kan de doelgroep betrokken worden bij de (evaluatie van) de 

outreachwerking? 
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BIJLAGE 4 

1. STRUCTUUR OPMAAK PLAN VAN AANPAK 

Deel 1 – projectdefinitie (waarom – wat – randvoorwaarden) 

1. Aanleiding 

2. Projectdoelstellingen 

a. Doelstellingen 

b. Doelgroepen  

3. Projectresultaten (Wat moet het opleveren? Waaraan zien we dat de doelstellingen bereikt zijn?) 

4. Scope (afbakening: wat wel en wat niet) 

5. Randvoorwaarden (wat is minimaal nodig aan omkadering en ondersteuning om het te doen slagen?) 

6. Risico’s (mogelijke impact van jullie project op de eigen werking, op de organisatie, op partners, op 

cliënten, op de wijk, op politiek vlak, etc…) 

Deel 2 – projectaanpak (hoe, met wie, waarmee en wanneer) 

1. Hoofdlijnen aanpak 

2. Fasering en mijlpalen 

3. Projectorganisatie 

4. Projectplanning  

Deel 3 – opvolging en evaluatie (hoe gaan jullie ervoor zorgen dat het 

project beheersbaar blijft) 

1. Resultaten en kwaliteit (welke dingen ga je doen om ervoor te zorgen dat je kwaliteit biedt en dat je 

de vooropgestelde doelen en resultaten behaalt, ga je bijvoorbeeld iets meten? Dat kan een nulmeting 

zijn die je na een jaar opnieuw doet, dat kan een bevraging zijn van de gebruikers, van de partners. 

Voorzie je bijvoorbeeld tussentijdse evaluaties en bijsturingsmomenten? Welke indicatoren gebruik je 

daarvoor, etc… 

2. Scope (hoe ga je zorgen dat je binnen de vooropgestelde scope blijft en niet gaandeweg verwaterd of 

te veel verbreed?) 

3. Randvoorwaarden, tijd & geld (hoe zorg je ervoor dat deze beheersbaar blijven?) 

4. Aanpak (hoe ga je ervoor zorgen dat alles volgens plan verloopt?) 

5. Risico’s (hoe ga je anticiperen op de mogelijke risico’s die het project met zich meebrengt? Stel, iets 

doet zich voor: hoe ga je daar mee om?) 

Deel 4 – bijlagen 

Kan bijvoorbeeld bevatten: 

• Omgevingsanalyses: bijvoorbeeld analyses op wijkniveau 

• Cijfermateriaal ter staving 

• Detailplanningen (kan zijn een financiële planning, een planning van taken, …) 

• Communicatieplan  

• Kwaliteitsplan 

• Aandachtspuntenlijst/risicoplan 

• Overlegstructuren en -frequenties 

• Rolbeschrijvingen
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BIJLAGE 5 

1. SJABLOON COMMUNICATIEPLAN 

 

 Doelgroep    Boodschap  Actie en kanaal  Timing  Verantwoordelijke 

Teams Waarom willen we 

hiermee starten 

Fasering, 

tijdsinvestering en 

verwachting 

Mondeling tijdens de 

briefing + 

Opvolgmail + 

Intranet 

23/2 

  

Algemeen directeur 

Ondersteunend 

personeel 

Waarom willen we 

hiermee starten 

Fasering, 

tijdsinvestering en 

verwachting 

Mondeling tijdens 

een briefing + 

Opvolgmail +  

Intranet 

24/2 Administratief/financieel 

directeur 

Bestuur Toelichting model.  

Waarom willen we 

hiermee starten 

Fasering, 

tijdsinvestering en 

verwachting 

 

Vraag wie wil 

meedoen 

  

Vraag interesse en 

bevestiging deelname 

  

Op voorhand 

agenderen via 

uitnodiging (mail). 

Vooraf bellen met 

voorzitter 

 

 

Mondeling op RvB 

  

  

Herinneringsmail om 

tegen de 20/3 

namen door te 

geven. 

23/2 

 

 

 

 

 

 

5/3 

  

  

12/3 

Projectverantwoordelijke 

en directeur 

  

  

 

 

 

Voorzitter  

  

  

Projectverantwoordelijke 

Staf Informatie-

verstrekking en 

vorming zelfevaluatie-

instrument 

  

Consensusvergadering  

Mondeling op 

stafvergadering 

9/3 

  

  

 

 

23/3 

Projectverantwoordelijke 

Ondersteunend 

Personeel 

Informatie-

verstrekking en 

vorming zelfevaluatie-

instrument 

 

Consensusvergadering 

Mondeling op 

personeels-

vergadering 

19/3 

  

  

 

2/4 

Projectverantwoordelijke 
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 Doelgroep    Boodschap  Actie en kanaal  Timing  Verantwoordelijke 

Bestuur Informatie-

verstrekking en 

vorming zelfevaluatie-

instrument 

  

Consensusvergadering 

Mondeling 

voorafgaand aan de 

RvB (15.30u tot 

18.30u) 

 

 

28/04 

  

  

 

28/05 

Projectverantwoordelijke 

Alle ZEG Momenten 

communiceren waarop 

wij ondersteuning 

kunnen bieden 

Informeel mondeling 

Via mail data 

doorgeven 

  

RvB kan ons altijd 

bellen 

Tussen 

9/3 en 

20/3 

  

Tussen de 

19/3 en 

de 2/4 

Projectverantwoordelijke 

Directie en RVB Voorstellen rapport en 

vraag naar akkoord 

Mondeling op 

directieoverleg  

 

Toelichting op 

bestuursraad 

  

Een week op 

voorhand plan van 

aanpak en resultaten 

bezorgen via mail 

15/6 en  

 

 

18/6 

 

 

10/6 

Projectverantwoordelijke 

 

Algemeen directeur  

 

Projectverantwoordelijke 

Personeel Voorstellen rapport en 

bedankt 

Mondeling: opnemen 

in programma 

zomeretentje 

25/6 Projectverantwoordelijke 

Personeel Ter beschikking stellen 

rapport op server, en 

dankwoord voor de 

inzet 

Link doorsturen via 

mail 

29/6 Projectverantwoordelijke 
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BIJLAGE 6 

IN 5 STAPPEN EEN PRAKTISCHE STAKEHOLDERANALYSE 

Het doel van een stakeholdersanalyse is inzicht krijgen in de behoeften, wensen en verwachtingen van alle 

belanghebbenden, en hoe daarmee om te gaan.  

De eerste focus ligt daarbij op de doelgroep die we met outreach willen bereiken. Welke behoeften, 

wensen en eisen stellen ze? Wat is toegevoegde waarde van de outreachwerking voor de doelgroep? Hoe 

tevreden zijn ze met de dienst/de werking/het aanbod? Daarnaast zijn er ook andere belanghebbenden, 

zoals de medewerkers, partnerorganisaties, belendende sectoren en organisaties in het werkingsgebied, de 

overheid, de maatschappij .... 

Hoe ga je te werk? 

Stap 1: Stel vast welke belanghebbenden (stakeholders) er zijn voor jouw werking/organisatie. Breng ze in 

kaart, zo volledig mogelijk. Het werkt het beste om dit te doen samen met een paar collega’s, liefst vanuit 

verschillende posities.  

 

Stap 2: Stel vast of het om een primaire of secundaire stakeholder gaat en maak twee categorieën. Primaire 

stakeholders hebben een grote invloed en een direct belang, secundaire stakeholders hebben geen direct 

belang maar wel invloed. Voorbeelden van primaire stakeholders zijn doelgroepen (gasten, cliënten, 

bewoners, …) en medewerkers. Een secundaire stakeholder kan bijvoorbeeld een overheid zijn. 

 

Stap 3: Geef een score voor de mate van belang en invloed van elke stakeholder. Je gebruikt de volgende 

scores: zeer hoog (ZH), hoog (H), M (matig) en L (laag). Het belang gaat over de mate waarin de stakeholder 

belang heeft bij het handelen van de werking/organisatie. De invloed gaat over de mate waarin de 

stakeholder invloed heeft op het handelen van de werking/organisatie. 

 

Stap 4: Deel de stakeholders in een categorie in. Er zijn 4 categorieën, dit zijn: belangrijke speler, 

belanghebbende, beïnvloeder en toeschouwer. De indeling in deze categorieën is afhankelijk van de score 

op belang en invloed. Zie onderstaande afbeelding. 

 

  Belang 

  
Laag Matig Hoog Zeer hoog 

In
v
lo

e
d
 

Zeer hoog 
Beïnvloeder 

(tevreden houden) 

Belangrijke speler 

(vertroetelen) Hoog 

Matig 
Toeschouwer 

(weinig aandacht) 

Belanghebbende 

(op de hoogte houden) Laag 

 

 

Afhankelijk van de categorie ga je anders om met de stakeholders. De belangrijke speler vertroetel je, de 

belanghebbende houd je op de hoogte, de beïnvloeder houd je tevreden en de toeschouwer krijgt minimale 

aandacht.  
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Stap 5: Bepaal de wensen, behoeften en eisen van de betreffende stakeholders. Deze informatie haal je 

uit direct contact met de stakeholders zelf in een gesprek, interview of enquête. Je kan de informatie ook 

bepalen vanuit de kennis binnen je eigen organisatie, door bijvoorbeeld een brainstorm met collega’s te 

houden. Voorbeelden van wensen en eisen vanuit stakeholders zijn voor de medewerkers: goede 

arbeidsomstandigheden, ondersteuning, mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Voor bijvoorbeeld 

de gemeente kunnen de wensen gaan over overlastvermindering en het opvolgen van wet en regelgeving. 

De informatie uit de stakeholderanalyse gebruik je in je communicatie met de verschillende stakeholders.
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BIJLAGE 7 

COMPETENTIES VAN EEN OUTREACHER 

Waarom een specifiek competentieprofiel voor de outreacher? 

Er wordt beslist om binnen de organisatie een nieuwe koers te gaan varen, die van het outreachend werken. 

Er komt dus ook een nieuwe functie binnen de organisatie. Ofwel zullen (sommige) medewerkers vanaf nu 

outreachende taken opnemen, ofwel wordt een vacature uitgeschreven om een outreacher aan te werven. 
 

 

“Het competentieprofiel als instrument om een Outreacher aan te werven” 

 
In beide gevallen is het belangrijk dat je de juiste vrouw/man op de juiste plaats kan zetten. Niet al je 

medewerkers zijn uit hetzelfde hout gesneden. Niet iedereen zal het zien zitten om outreachend te werken, 

niet iedereen beschikt over de juiste competenties. Sommigen zullen hier een groeiproces in doormaken, 

en gepaste opleidingen volgen. 
 

 

“Het competentieprofiel als reflectie- en evaluatie instrument” 

 

Als organisatie zal je op voorhand nadenken over deze vraag: 

 

Wat moet een medewerker van onze organisatie in huis hebben om een goede outreacher te zijn/worden? 

Vanuit Reach Out! schuiven we een aantal competenties naar voor die voor een outreacher extra belangrijk 

zijn. Deze kunnen bij sollicitatiegesprekken extra bevraagd en getest worden. In de tekst vind je deze 

competenties in het VETJES. 

10 competenties van een Outreacher 

We onderscheiden voor de functie van een outreacher 10 verschillende competenties. Ze worden 

beschreven aan de hand van deelcompetenties en gedragsindicatoren. Deze zijn telkens vertalingen van de 

gewenste kennis, vaardigheden en attitudes die passen bij de competentie. Ook talenten en 

persoonlijkheidskenmerken worden hierin opgenomen. 

Sommige competenties zullen voor de organisatie als kerncompetenties beschouwd worden, 

anderen zijn specifieker voor de functie van een outreacher. 

 

We kiezen ervoor om de doelgroep, collega’s en samenwerkingspartner “de ander” te noemen. 

Dit is zelf in te vullen voor de eigen organisatie. 

Deze competenties zijn van toepassing op 3 niveaus: 

Het contact tussen de outreacher en 

• De cliënt en diens context 

• Het team 

• De samenwerkingspartners  
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De 10 competenties 

1. Initiatief nemen 

2. Contactvaardigheid 

3. Betrokkenheid 

3.1. Inlevingsvermogen 

3.2. Organisatiebetrokkenheid 

4. Verbindend werken 

4.1. Verbindend werken met de doelgroep 

4.2. Structureel werk 

4.3. Samenwerken 

5. Zelfreflectie en omgaan met feedback 

6. Zelfstandigheid 

7. Flexibiliteit 

8. Doorzettingsvermogen 

9. Verantwoordelijkheid 

10. Leergierigheid 

1. INITIATIEF NEMEN 

Je ziet kansen en gaat uit eigen beweging over tot actie. Je neemt geen afwachtende houding aan. 

 

Gedragsindicatoren 

• Je neemt het initiatief en zet de eerste stap om contact te leggen 

• Je onderzoekt of probeert mogelijkheden uit eigen beweging 

• Je zet ideeën om in concrete acties. 

• Je smeedt het ijzer als het heet is: je gaat op het goede moment over tot actie. 

• Je kijkt vooruit en handelt proactief 

• Je brengt ideeën aan over de aanpak van een situatie 

• Je neemt spontaan taken op 

• Je bent creatief in het vinden van oplossingen 

• Je durft te vernieuwen en bent geneigd / bereid om van het bekende pad te verlaten 

2. CONTACTVAARDIGHEID 

Je zoekt gemakkelijk toenadering met onbekenden en kan je eenvoudig in gezelschap mengen. 

Je kan feiten, ideeën of meningen aan anderen duidelijk maken en je manier van communiceren afstemmen 

op de toehoorder. 
 

Gedragsindicatoren 

• Je kan vlot contact leggen, ook met mensen die anders zijn dan jou 

• Je zet de eerste stap om iemand te leren kennen 

• Je stelt anderen op hun gemak 

• Je hebt een open houding en bekijkt de ander op een integrale manier 

(participatieve basishouding) 

• Je bouwt een positieve werkrelatie op en houdt contact, ook in moeilijke situaties 
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• Je komt op voor je mening met respect voor de ander 

• Je komt op voor de ander (belangenbehartiging) 

• Je bent sterk in zowel formele als informele communicatie 

3. BETROKKENHEID 

3.1. Inlevingsvermogen 

Je houdt rekening met de gevoelens en behoeften van de ander alsook de 

invloed die je hierop hebt. Je onderkent de gevoelens van de andere en gaat 

hier op een voorzichtige manier mee om. 

 

Gedragsindicatoren 

• Je hebt kennis van en interesse in doelgroep 

• Je luistert met een open, positieve houding: je toont interesse en geeft aandacht aan de ander 

• Je houdt rekening met je eigen grenzen en die van de ander 

• Je kan professioneel en emotioneel nabij zijn, alsook afstand bewaren indien gewenst 

• Je luistert actief en begrijpt zo wat er moet gedaan worden: je kan dus luisteren, samenvatten, 

doorvragen en anticiperen. 

• Je aanvaardt de ander, zonder te oordelen 

• Je luistert, toont empathie en begrip voor de ander 

• Je houdt rekening met de mening en gevoelens van anderen 

• Je kan omgaan met het ritme van de ander 

• Je kan omgaan met de doelstellingen van ander ook als je er niet mee eens bent 

3.2. Organisatiebetrokkenheid 

Je brengt je eigen gedrag in lijn met het beleid, de behoeften, de prioriteiten 

en de doelen van de organisatie. 

 

Gedragsindicatoren 

• Je bent loyaal naar de organisatie 

• Je houdt rekening met de werkkaders en beschikbare methodieken 

• Je betrekt je team/organisatie bij je werkpraktijk en houdt zo je collega’s op de hoogte van wat je 

doet 

• Je zet je in voor je organisatie 

• Je vervult de nodige administratieve taken (registratie) 

• Je denkt mee na over hoe de organisatie mogelijk beter kan werken (structureel werk) 

• Je bewaakt de kwaliteit van je werk in functie van de opgestelde doelen van de organisatie 
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4. VERBINDEND WERKEN 

4.1. Verbindend werken met de doelgroep 

Je maakt contact, wint vertrouwen en schenkt vertrouwen, bouwt een relatie 

op en brengt verbindingen tot stand en/of bevordert de herstelling ervan.  

 

Gedragsindicatoren 

• Je legt contact en kan een positieve werkrelatie aangaan met een divers en gevarieerd publiek 

• Je gaat op een correcte manier om met vertrouwelijke informatie 

• Je werkt als bruggenbouwer naar het informeel of professioneel netwerk 

• Je werkt in de leefwereld, sluit aan bij de ervaringen van mensen 

• Je gaat uit van hun leef- en belevingswereld om een andere blik te krijgen op situaties waarmee 

ze geconfronteerd worden 

• Je vertrekt vanuit de krachten en kansen van de ander 

• Je stimuleert de nader om de eigen mogelijkheden en grenzen te leren kennen 

• Je werkt ondersteunend en faciliterend, je beslist niet voor de ander maar mét de ander 

• Je staat open voor en hebt ideeën rond het gebruik van sociale media 

4.2. Structureel werk 

Je draagt bij tot het creëren van een sociaal klimaat met meer mogelijkheden 

voor doelgroepen die met uitsluiting geconfronteerd worden 

 

Gedragsindicatoren 
• Je vangt knelpunten, sterktes en behoeftes op bij de doelgroep en signaleert 

> naar je eigen organisatie en 

> naar andere organisaties 

> naar beleid toe 

• Je bent op de hoogte van maatschappelijke tendensen om mensen optimaal te kunnen ondersteunen 

• Je brengt de individuele sterktes en behoeften van de ander in kaart en bemiddelt met de eigen en 

andere organisaties indien nodig 

4.3. Samenwerken 

Je draagt bij aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming 

tussen de eigen kwaliteiten en belangen, die van de doelgroep en die van 

andere organisaties of collega’s. 

 

 
Gedragsindicatoren 

• Je legt positieve contacten met samenwerkende organisaties 

• Je neemt initiatief om je werking/project te vertegenwoordigen en bekend te maken bij andere 

organisaties 

• Je vraagt hulp aan anderen indien nodig 

• Je werkt samen met de collega’s van je organisatie in het kader van afstemming en het zoeken van 

oplossingen 
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• Je bent bereid te overleggen en te bemiddelen met verschillende diensten, beleidsmensen en 

professionals 

• Je beweegt anderen tot samenwerken en benadrukt dat het resultaat als een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid ervaren wordt 

5. ZELFREFLECTIE EN OMGAAN MET FEEDBACK 

Je durft en kan jezelf in vraag stellen en je denkt na over je krachten en je 

werkpunten 

 

Gedragsindicatoren 

• Je staat sterk in je schoenen en hebt een zekere mate van maturiteit: inzicht in je eigen sterktes, 

persoonlijkheid en uitdagingen 

• Je kan je eigen functioneren beoordelen, alsook de gevolgen van je acties 

• Je durft jezelf kwetsbaar opstellen, staat open voor feedback en bent bereid hieruit te leren 

• Je reflecteert over je eigen handelen en stuurt bij waar nodig 

• Je bent je bewust van je eigen grenzen en kan die kenbaar maken 

• Je kan jezelf relativeren 

6. ZELFSTANDIGHEID 

Je bent in staat om met minimale ondersteuning van anderen acties op te 

starten en af te handelen 

 
Gedragsindicatoren 

• Je kan zelf je werk organiseren en een planning opmaken 

• Je houdt rekening met je verschillende taken om je werk evenwichtig te plannen. 

• Je stelt hierbij de juiste prioriteiten 

• Je bewaart een overzicht 

• Je geeft aan wanneer je hulp nodig hebt 

• Je bent niet bang om alleen op stap te gaan 

• Je hebt vertrouwen in je eigen kunnen 

• Je bent assertief: je hebt een eigen mening en durft ervoor opkomen, rekening houdend met de eigen 

mening, behoeften en belangen van de ander 

7. FLEXIBILITEIT 

Je kan je aanpassen aan te passen aan een veranderende omgeving, 

veranderende omstandigheden, taken, wisselende werktijden, veranderingen 

binnen de doelgroep 
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Gedragsindicatoren 

• Je speelt flexibel in op veranderingen binnen de doelgroep 

• Je durft je grenzen te verleggen 

• Je bent flexibel in tijd en plaats van werk 

• Je blijft op onverwachte of moeilijke momenten trouw aan jezelf 

• Je handelt vanuit een onzeker weten, ervan uitgaande dat zaken anders kunnen lopen dan gepland 

• Je kan omgaan met het onverwachte en ziet hier de uitdagingen van in 

• Je gebruikt je gezond verstand om kansen en problemen te zien 

• Je reflecteert over je aanpak en wijzigt deze indien nodig 

8. DOORZETTINGSVERMOGEN 

Je volhardt wanneer je aan iets bent begonnen, ook al is het erg druk of kom 

je tegenslagen tegen. 

 

Gedragsindicatoren 

• Je geeft niet op in geval van tegenslag 

• Je kan probleemoplossend denken in geval van tegenslag 

• Je blijft inzetten op de relatie ook wanneer je weet dat er geen oplossing is 

• Je hebt een zekere mate van incasseringsvermogen en hebt geduld 

• Je stuurt bij indien nodig 

• Je kan op het juiste moment hulp inschakelen 

• Je kan omgaan met moeilijke situaties, blijft kalm en positief 

• Je kan relativeren, omgaan met humor en het zelf hanteren 

• Je durft in sommige gevallen aanklampend te werken 

9. VERANTWOORDELIJKHEID 

Je voelt en toont je verantwoordelijk voor je professionele handelen en de 

gevolgen daarvan 

 

Gedragsindicatoren 

• Je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit van je activiteiten, en toont dat door net dat stapje 

verder te gaan dan wat er minstens mag verwacht worden 

• Je evalueert je eigen handelen systematisch en je betrekt in deze evaluatie ook feedback van anderen, 

en weegt deze zorgvuldig af 

• Je kan verantwoordelijkheid delen en vertrouwen geven aan de ander en samenwerkingspartners 

• Je gaat correct om met je beroepsgeheim/discretieplicht en kan hierin verantwoorde keuzes maken 

• Je durft handelen in onverwachte situaties: zelf beslissingen nemen en daarbij een afweging 

maken tussen de eigen en de formele beroepsethiek (handelingsruimte) 
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10. LEERGIERIGHEID 

Je hebt de goesting en de motivatie om bij te leren 

 

Gedragsindicatoren 

• Je toont inspanning om nieuwe kennis op te doen en je bent gemotiveerd om te groeien in kennis en 

ervaring 

• Je maakt je met gemak nieuwe praktische kennis eigen 

• Je zoekt de grenzen van je eigen kunnen op om te groeien 

• Je neemt verantwoordelijkheid voor gemaakte fouten en leert eruit 

• Je gaat op zoek naar nieuwe methodes of technieken om taken uit te voeren 

• Je verbetert je eigen functioneren door informatie op te nemen en deze efficiënt te verwerken 

BESLUIT 

Wat is het wezenlijke verschil in competenties tussen het intramuraal werken en extramuraal outreachend 

werk: 

• Het kunnen omgaan met “geen macht” hebben, 

• Het kunnen omgaan met het onverwachte (flexibiliteit, polyvalent kunnen communiceren – zowel met 

flik/ouder/junk als met jongere – met een respectvolle, open, onbevooroordelende houding), 

• Het naast je kunnen neerleggen van mogelijks beperkende kaders (dat van uzelf, van uw 

• organisatie, van de vindplaats,… ) en kunnen werken met het kader dat op u afkomt. 

• Rekening kunnen houden met verschillende sets van regels en je daaraan kunnen aanpassen. 

 

Organisaties die de transitie maken van niet-outreachend naar outreachend werken, en waarbij de 

medewerkers een andere taakinvulling krijgen, kunnen in meer of mindere mate weerstand verwachten. 

Dit naargelang de medewerkers goesting hebben om outreachend te werken,  reeds competent zijn, wel 

willen maar nog onzeker zijn, of het niet willen. De eerste 2 groepen zullen hierin makkelijker aan de slag 

gaan dan de derde groep. 

 

Marie Van der Cam - Team Reach Out! Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

BRONNEN: 

• Reach Out! Praktijkboek voor outreachend werken. 

• www.competentiesvoorbeelden.nl 

• Vacatures van LISS, Straathoekwerk, Centrum OBRA, CAW Halle-Vilvoorde, CAW ’t Verschil 

• ComPas (competentiepaspoort voor jongeren Stad Antwerpen) 

• Jeugdclubs VZW: Outreachtips 

  

http://www.competentiesvoorbeelden.nl/
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BIJLAGE 8 

REACH OUT! COMPETENTIELIJST EN INTERVIEWINSTRUMENT 

10 Reach Out! competenties 

We onderscheiden voor de functie van outreacher 10 competenties. Ze worden beschreven aan de hand 

van deelcompetenties en gedragsindicatoren. Deze zijn telkens vertalingen van de gewenste kennis, 

vaardigheden en attitudes die passen bij de competentie. Ook talenten en persoonlijkheidskenmerken 

worden hierin opgenomen. 

Sommige competenties zullen voor de organisatie als kerncompetenties beschouwd worden, anderen zijn 

specifieker voor de functie van een outreacher. 

Bij elke competentie worden enkele richtvragen gegeven die bruikbaar zijn bij een selectiegesprek 

 

1. Initiatief nemen  

2. Contactvaardigheid  

3. Betrokkenheid 

3.1 Inlevingsvermogen 

3.2 Organisatiebetrokkenheid 

4. Verbindend werken 

4.1 Verbindend werken met de doelgroep 

4.2 Structureel werk 

4.3 Samenwerken  

5. Zelfreflectie en omgaan met feedback 

6. Zelfstandigheid 

7. Flexibiliteit 

8. Doorzettingsvermogen 

9. Verantwoordelijkheid 

10. Leergierigheid 

1. INITIATIEF NEMEN  

Je ziet kansen en gaat uit eigen beweging over tot actie. Je neemt geen 

afwachtende houding aan. 

 

Gedragsindicatoren 

• Je neemt het initiatief en zet de eerste stap om contact te leggen 

• Je onderzoekt of probeert mogelijkheden uit eigen beweging 

• Je zet ideeën om in concrete acties. 

• Je smeedt het ijzer als het heet is: je gaat op het goede moment over tot actie. 

• Je kijkt vooruit en handelt proactief 

• Je brengt ideeën aan over de aanpak van een situatie 

• Je neemt spontaan taken op 

• Je bent creatief in het vinden van oplossingen 

• Je durft te vernieuwen en bent geneigd/bereid om van het bekende pad te verlaten  
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Interviewvragen  

1. Wat is tot nu toe je meest originele idee geweest in je werk? Wat heb je gedaan om dit idee te 

realiseren? 

2. Op welke prestatie van jezelf, ben je het meest trots? 

3. Welke positieve veranderingen in je werk zijn vooral je eigen idee geweest? 

4. Waar stoor jij je op dit moment aan in je werk? Wat ga je doen om dit op te lossen? 

5. Kunt u voorbeelden geven van ‘riskante’ beslissingen die positief hebben uitgepakt? 

6. Kunt u voorbeelden geven van ‘riskante’ beslissingen die negatief hebben uitgepakt? 

2. CONTACTVAARDIGHEID  

Je zoekt gemakkelijk toenadering met onbekenden en kan je eenvoudig in 

gezelschap mengen. 

Je kan feiten, ideeën of meningen aan anderen duidelijk maken en je manier 

van communiceren afstemmen op de toehoorder.  

 

Gedragsindicatoren 

• Je kan vlot contact leggen, ook met mensen die anders zijn dan jou 

• Je zet de eerste stap om iemand te leren kennen 

• Je stelt anderen op hun gemak 

• Je hebt een open houding en bekijkt de ander op een integrale manier (participatieve basishouding) 

• Je bouwt een positieve werkrelatie op en houdt contact, ook in moeilijke situaties 

• Je komt op voor je mening met respect voor de ander 

• Je komt op voor de ander (belangenbehartiging) 

• Je bent sterk in zowel formele als informele communicatie 

 

Interviewvragen 

1. Wat doet je in je vrije tijd? 

2. Bent je een sociaal persoon? Kan je voorbeelden noemen waaruit blijkt dat je sociaal bent ingesteld? 

3. Wanneer heb je voor het laatst met onbekende mensen contact gelegd? 

4. Bent je onlangs nog bij een bijeenkomst geweest (bijvoorbeeld een receptie)? Hoe heb je de tijd 

doorgebracht? 

3. BETROKKENHEID 

3.1. Inlevingsvermogen 

Je houdt rekening met de gevoelens en behoeften van de ander alsook de 

invloed die je hierop hebt. Je onderkent de gevoelens van de andere en gaat 

hier op een voorzichtige manier mee om. 

 

Gedragsindicatoren 

• Je hebt kennis van en interesse in doelgroep 

• Je luistert met een open, positieve houding: je toont interesse en geeft aandacht aan de ander 
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• Je houdt rekening met je eigen grenzen en die van de ander 

• Je kan professioneel en emotioneel nabij zijn, alsook afstand bewaren indien gewenst  

• Je luistert actief en begrijpt zo wat er moet gedaan worden: je kan dus luisteren, samenvatten, 

doorvragen en anticiperen.  

• Je aanvaardt de ander, zonder te oordelen 

• Je luistert, toont empathie en begrip voor de ander 

• Je houdt rekening met de mening en gevoelens van anderen 

• Je kan omgaan met het ritme van de ander  

• Je kan omgaan met de doelstellingen van ander ook als je er niet mee eens bent 

 

Interviewvragen 

1. Kan je een voorbeeld geven van een situatie waarin je goed naar iemand hebt geluisterd? Waar bleek 

dat uit? 

2. Kan je een voorbeeld geven van een situatie waarin je slecht naar iemand hebt geluisterd? Wat gebeurde 

er? 

3. Kan je een voorbeeld geven van een situatie waarin je, doordat je goed luisterde, meer informatie kreeg 

dan een ander? 

4. Kan je u een voorbeeld geven van een gesprek waarin je niet de informatie hebt verkregen waarnaar je 

opzoek was? 

5. Wanneer heb je voor het laatst te maken gehad met een emotionele collega? Wat heb je toen gedaan? 

Zou je een volgende keer iets anders doen? 

6. Geef eens een voorbeeld van een recente situatie waarbij iemand heel anders reageerde op een 

probleem dan je zelf zou doen. Wat heb je hiermee gedaan? 

7. Wanneer geef je collega’s complimenten? 

8. Heb je wel eens het gevoel gehad dat je over iemand bent heengelopen? 

 

3.2. Organisatiebetrokkenheid 

Je brengt je eigen gedrag in lijn met het beleid, de behoeften, de prioriteiten 

en de doelen van de organisatie. 

 

Gedragsindicatoren 

• Je bent loyaal naar de organisatie 

• Je houdt rekening met de werkkaders en beschikbare methodieken 

• Je betrekt je team/organisatie bij je werkpraktijk en houdt zo je collega’s op de hoogte van wat je 

doet 

• Je zet je in voor je organisatie 

• Je vervult de nodige administratieve taken (registratie) 

• Je denkt mee na over hoe de organisatie mogelijk beter kan werken (structureel werk) 

• Je bewaakt de kwaliteit van je werk in functie van de opgestelde doelen van de organisatie 
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Interviewvragen 

1. Hoe heb je jezelf de afgelopen maanden op de hoogte gesteld van wat er in je organisatie of team 

speelt? 

2. Welke tegengestelde belangen zie je binnen je organisatie of team? 

3. Met welke problemen heeft je team te kampen gehad in het verleden? Hoe ging je daarmee om? Wat 

zou je een volgende keer anders doen? 

4. Wat zijn de belangrijkste normen en waarden binnen je organisatie en hoe gaat je hier in de praktijk 

mee om? 

4. VERBINDEND WERKEN 

4.1. Verbindend werken met de doelgroep 

Je maakt contact, wint vertrouwen en schenkt vertrouwen, bouwt een relatie 

op en brengt verbindingen tot stand en/of bevordert de herstelling ervan.  

 

Gedragsindicatoren 

• Je legt contact en kan een positieve werkrelatie aangaan met een divers en gevarieerd publiek 

• Je gaat op een correcte manier om met vertrouwelijke informatie 

• Je werkt als bruggenbouwer naar het informeel of professioneel netwerk 

• Je werkt in de leefwereld, sluit aan bij de ervaringen van mensen 

• Je gaat uit van hun leef- en belevingswereld om een andere blik te krijgen op situaties waarmee 

ze geconfronteerd worden 

• Je vertrekt vanuit de krachten en kansen van de ander 

• Je stimuleert de nader om de eigen mogelijkheden en grenzen te leren kennen 

• Je werkt ondersteunend en faciliterend, je beslist niet voor de ander maar mét de ander 

• Je staat open voor en hebt ideeën rond het gebruik van sociale media 

 

Interviewvragen 

1. Heb je de laatste tijd nieuwe mensen ontmoet? Wat heb je zelf gedaan om deze mensen te ontmoeten? 

2. Vertel eens iets over een lastige cliënt waar je onlangs mee te maken had. Waarom was hij lastig? Hoe 

ben je daarmee om gegaan? 

3. Sommige cliënten stellen verwachten het onmogelijke. Wanneer heb je daar laatst mee te maken gehad? 

Waarom vond u de cliënt onredelijk onredelijk? Wat heb je uiteindelijk gedaan? 

4. Welke eigenschappen zijn voor jou belangrijk om goed met mensen om te kunnen gaan? In welke mate 

voldoe jij aan deze eisen? In welke mate kan jij jezelf in dit opzicht ontwikkelen? 

5. Kan je een situatie schetsen waarin je in het (eerste) contact met de doelgroep totaal de mist in ging? 

Hoe kwam dat, wat leerde je eruit? 

6. Heb je ooit commentaar gekregen van anderen over de manier waarop jij met mensen omgaat? Geef 

eens voorbeelden. Waarom kreeg je deze kritiek? Wat vond u hiervan? 

7. Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin je in de verleiding kwam om tegen je eigen 

integriteit in te handelen? Wat heb je gedaan en waarom? Hoe pakte dit uiteindelijk uit? 
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4.2. Structureel werk 

Je draagt bij tot het creëren van een sociaal klimaat met meer mogelijkheden 

voor doelgroepen die met uitsluiting geconfronteerd worden. 

 

Gedragsindicatoren 

• Je vangt knelpunten, sterktes en behoeftes op bij de doelgroep en signaleert  

> naar je eigen organisatie en 

> naar andere organisaties 

> naar beleid toe  

• Je bent op de hoogte van maatschappelijke tendensen om mensen optimaal te kunnen ondersteunen 

• Je brengt de individuele sterktes en behoeften van de ander in kaart en bemiddelt met de eigen en 

andere organisaties indien nodig 

 

Interviewvragen 

1. Welke tijdschriften of kranten heb je de laatste tijd gelezen? Welke directe invloed hebben de 

gebeurtenissen uit de actualiteit op je directe omgeving/op je werk/je doelgroep? 

2. Welke veranderingen in de maatschappij hebben de laatste jaren uw werk sterk beïnvloed?  

3. Welke veranderingen in de maatschappij zouden de komende tijd uw werk kunnen gaan beïnvloeden? 

4. Welke veranderingen in het werkveld hebben de laatste jaren je werk sterk beïnvloed? 

5. Wat vind je het belangrijkste gebied binnen sociaal werk/outreach/hulpverlening/dienstverlening? 

Waarom? Kunt u een voorbeeld geven? 

4.3. Samenwerken 

Je draagt bij aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming 

tussen de eigen kwaliteiten en belangen, die van de doelgroep en die van  

andere organisaties of collega’s. 

 

Gedragsindicatoren 

• Je legt positieve contacten met samenwerkende organisaties 

• Je neemt initiatief om je werking/project te vertegenwoordigen en bekend te maken bij andere 

organisaties 

• Je vraagt hulp aan anderen indien nodig 

• Je werkt samen met de collega’s van je organisatie in het kader van afstemming en het zoeken van 

oplossingen 

• Je bent bereid te overleggen en te bemiddelen met verschillende diensten, beleidsmensen en 

professionals 

• Je beweegt anderen tot samenwerken en benadrukt dat het resultaat als een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid ervaren wordt  
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Interviewvragen 

1. Heb je wel eens deel uitgemaakt van een team of samenwerkingsverband waarin te weinig resultaten 

bereikt werden door een slechte samenwerking? Wat was je rol hierin? 

2. Wat vind je van de manier waarop er op dit moment in je organisatie of team wordt samengewerkt? Hoe 

draag je daar zelf aan bij? Welke concrete problemen hebben zich ooit voorgedaan? Hoe ging je daarmee 

om? 

3. Hoe ben je in het verleden omgegaan met ‘tegenstand’ in een samenwerking, met andere woorden: met 

mensen die het niet met je eens zijn? Geef eens een voorbeeld. 

4. Wat heb je zelf de laatste periode gedaan om de samenwerking in je team of met 

samenwerkingspartners te verbeteren? 

5. Wat doet u om uw netwerk actief en actueel te houden 

5. ZELFREFLECTIE EN OMGAAN MET FEEDBACK 

Je durft en kan jezelf in vraag stellen en je denkt na over je krachten en je 

werkpunten 

 

Gedragsindicatoren 

• Je staat sterk in je schoenen en hebt een zekere mate van maturiteit: inzicht in je eigen sterktes, 

persoonlijkheid en uitdagingen 

• Je kan je eigen functioneren beoordelen, alsook de gevolgen van je acties 

• Je durft jezelf kwetsbaar opstellen, staat open voor feedback en bent bereid hieruit te leren 

• Je reflecteert over je eigen handelen en stuurt bij waar nodig 

• Je bent je bewust van je eigen grenzen en kan die kenbaar maken 

• Je kan jezelf relativeren 

 

Interviewvragen 

1. Waar wil je over drie jaar staan? Wat ga je zelf doen om dit te bereiken? 

2. Ben je gedreven om je doelen te bereiken? Waar blijkt dat uit? Geef eens een aantal concrete 

voorbeelden. 

3. Wat heb je gedaan om jezelf te ontwikkelen tot waar je nu bent? 

4. Bent je kritisch ten aanzien van je werk/je eigen prestaties? Geef eens een aantal voorbeelden waar dit 

uit blijkt.  

6. ZELFSTANDIGHEID 

Je bent in staat om met minimale ondersteuning van anderen acties op te 

starten en af te handelen 

 

Gedragsindicatoren  

• Je kan zelf je werk organiseren en een planning opmaken 

• Je houdt rekening met je verschillende taken om je werk evenwichtig te plannen.  

• Je stelt hierbij de juiste prioriteiten 

• Je bewaart een overzicht 
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• Je geeft aan wanneer je hulp nodig hebt 

• Je bent niet bang om alleen op stap te gaan 

• Je hebt vertrouwen in je eigen kunnen 

• Je bent assertief: je hebt een eigen mening en durft ervoor opkomen, rekening houdend met de eigen 

mening, behoeften en belangen van de ander  

 

Interviewvragen  

1. Op welke wijze heb jij je zich voorbereid op dit interview? 

2. Beschrijf eens een normale werkdag of werkweek? In welke mate zijn je activiteiten gepland? 

3. Is het je wel eens overkomen dat een planning moet worden bijgesteld door onvoorziene gebeurtenissen? 

Kan je een voorbeeld geven? Wat heb je toen gedaan?  

4. Bent je wel eens bewust tegen regels en/of procedures ingegaan om je doel te bereiken? Wanneer was 

dat en wat deed je precies? 

5. Kan je een voorbeeld noemen waarin je door bent gegaan met je plannen terwijl je omgeving hier 

eigenlijk tegen was? Wat gebeurde er uiteindelijk? 

6. Heb je ooit een project of een idee doorgezet ondanks verzet van anderen? Wanneer was dat en wat 

deed je precies? 

7. FLEXIBILITEIT 

Je kan je aanpassen aan te passen aan een veranderende omgeving, 

veranderende omstandigheden, taken, wisselende werktijden, veranderingen 

binnen de doelgroep. 

 

Gedragsindicatoren  

• Je speelt flexibel in op veranderingen binnen de doelgroep 

• Je durft je grenzen te verleggen 

• Je bent flexibel in tijd en plaats van werk 

• Je blijft op onverwachte of moeilijke momenten trouw aan jezelf 

• Je handelt vanuit een onzeker weten, ervan uitgaande dat zaken anders kunnen lopen dan gepland 

• Je kan omgaan met het onverwachte en ziet hier de uitdagingen van in 

• Je gebruikt je gezond verstand om kansen en problemen te zien 

• Je reflecteert over je aanpak en wijzigt deze indien nodig 

 

Interviewvragen 

1. Ben je wel eens onder druk gezet om je visie of plan te wijzigen? Wat deed dit met jou? 

2. Beschrijf een situatie waarin een ander niet deed wat jij wilde. Hoe heb je deze persoon verleid om 

toch te doen wat belangrijk voor jou was? 

3. Pas jij je gemakkelijk aan veranderingen aan? Geef eens een aantal recente voorbeelden die illustreren 

hoe je hiermee om bent gegaan. 

4. Wat was de laatste keer dat je onverwacht met een probleem of een moeilijke situatie geconfronteerd 

bent? Wat was er precies aan de hand? Wat was de oorzaak van het? Wat heb je gedaan om eruit te 

geraken/ om de situatie aan te pakken? 

5. Is het je ooit overkomen dat een situatie heel anders uitpakte dan u verwacht had? Geef eens een 

voorbeeld. Wat had je niet goed ingeschat? Hoe zou dit een volgende keer te voorkomen zijn? 
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8. DOORZETTINGSVERMOGEN EN VASTHOUDENDHEID 

Je volhardt wanneer je aan iets bent begonnen, ook al is het erg druk of kom 

je tegenslagen tegen. 

 

Gedragsindicatoren 

• Je geeft niet op in geval van tegenslag 

• Je kan probleemoplossend denken in geval van tegenslag 

• Je blijft inzetten op de relatie ook wanneer je weet dat er geen oplossing is 

• Je hebt een zekere mate van incasseringsvermogen en hebt geduld 

• Je stuurt bij indien nodig 

• Je kan op het juiste moment hulp inschakelen 

• Je kan omgaan met moeilijke situaties, blijft kalm en positief 

• Je kan relativeren, omgaan met humor en het zelf hanteren  

• Je durft in sommige gevallen aanklampend te werken 

 

Interviewvragen 

1. Vertel eens over een aantal problemen die je hebt ondervonden om uiteindelijk te komen waar je nu 

bent. 

2. Wat is de grootste tegenvaller die je ooit hebt gehad in je werk? Hoe ben je hiermee omgegaan? 

3. Heb je ooit meegemaakt dat je een goed idee had en niemand er verder iets mee deed? Wat heb je 

gedaan om je idee uitgevoerd te zien? 

4. Is er tijdens je werk een grote tegenvaller geweest waarmee je veel moeite had? Waar had je precies 

moeite mee? Hoe heb je dit aangepakt?  

5. Kan je een voorbeeld geven van een situatie waarvan je zelf vindt dat je niet lang genoeg hebt door 

gezet? 

9. VERANTWOORDELIJKHEID EN VERANTWOORDING 

Je voelt en toont je verantwoordelijk voor je professionele handelen en de 

gevolgen daarvan 

 

Gedragsindicatoren 

• Je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit van je activiteiten, en toont dat door net dat stapje 

verder te gaan dan wat er minstens mag verwacht worden 

• Je evalueert je eigen handelen systematisch en je betrekt in deze evaluatie ook feedback van anderen, 

en weegt deze zorgvuldig af 

• Je kan verantwoordelijkheid delen en vertrouwen geven aan de ander en samenwerkingspartners 

• Je gaat correct om met je beroepsgeheim/discretieplicht en kan hierin verantwoorde keuzes maken 

• Je durft handelen in onverwachte situaties: zelf beslissingen nemen en daarbij een afweging 

maken tussen de eigen en de formele beroepsethiek (handelingsruimte) 
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Interviewvragen 

1. Noem eens voorbeeld van een groot probleem binnen je team of organisatie waar je initieel niet bij 

betrokken was, en waarvoor je toch de verantwoordelijkheid op hebt genomen om te zorgen dat alles 

werd opgelost? Wat deed je? Wie betrok je erbij? Hoe is het probleem opgelost? 

2. Bent je wel eens bewust afgeweken van een belangrijke afspraak of regel? Wat was er aan de hand? Hoe 

heb je het gecommuniceerd richting de belanghebbenden? Op grond waarvan heb je die keuze gemaakt? 

Wat was het gevolg? 

3. Geef een voorbeeld van een fout van een ander waarvan jij de verantwoording richting derden op je 

hebt genomen? Waarom deed je dit? Wat heb je daarna gedaan richting de persoon die de fout heeft 

gemaakt? Wat was de uitkomst? 

10. LEERGIERIGHEID EN LEERVERMOGEN 

Je hebt de goesting en de motivatie om bij te leren 

 

Gedragsindicatoren 

• Je toont inspanning om nieuwe kennis op te doen en je bent gemotiveerd om te groeien in kennis en 

ervaring 

• Je maakt je met gemak nieuwe praktische kennis eigen 

• Je zoekt de grenzen van je eigen kunnen op om te groeien 

• Je neemt verantwoordelijkheid voor gemaakte fouten en leert eruit 

• Je gaat op zoek naar nieuwe methodes of technieken om taken uit te voeren 

• Je verbetert je eigen functioneren door informatie op te nemen en deze efficiënt te verwerken 

 

Interviewvragen 

1. In welke opzichten heb jij je het afgelopen jaar ontwikkeld? Waar blijkt dit uit? 

2. Iedereen leert van fouten. Kan je een voorbeeld geven van een situatie waarin je leerde van je fouten? 

3. Heb je wel eens een training/vorming gevolgd? Wat heb je toen geleerd? Kan je een concreet voorbeeld 

geven van de manier waarop je het geleerde in de praktijk hebt toegepast? 

4. Kan je een voorbeeld geven van kennis die je ergens anders hebt opgedaan, en die je in je huidige werk 

toepast? 

5. Op welke gebieden wil je jezelf nog ontwikkelen? Hoe ga je dat aanpakken? 

6. Hoe bent je het afgelopen jaar op de hoogte gebleven van ontwikkelingen binnen je vakgebied? 

7. Wat heb je onlangs gedaan om je eigen werk te verbeteren? 

 

Vragen die pijlen naar visie 

1. Wat is jouw mening over de toekomst van sociaal werk/van outreach? Wat betekent dat concreet voor 

je vak/ voor jou als werker/voor de organisatie? Welke mogelijkheden en bedreigingen zie je? 

2. Wat versta je onder het hebben van een visie? Waaraan moet een visie volgens jou voldoen? 

3. Op welke wijze neem jij afstand van de dagelijkse praktijk om na te denken over richting voor de 

toekomst? 

4. Welke ontwikkelingen bedreigen je organisatie of vakgebied de komende tijd? 

5. Welke ontwikkelingen werken de komende tijd juist in het voordeel van je organisatie of vakgebied? 

 

Sandra Beelen 
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BRONNEN 

• Reach Out! Praktijkboek voor outreachend werken 

• www.competentiesvoorbeelden.nl 

• http://hrwijs.be/tool/interviewvragen-gebaseerd-op-competenties  

• Vacatures van LISS, Straathoekwerk, Centrum OBRA, CAW Halle-Vilvoorde, CAW ’t Verschil 

• ComPas (competentiepaspoort voor jongeren Stad Antwerpen) 

• Jeugdclubs VZW: Outreachtips  

http://www.competentiesvoorbeelden.nl/
http://hrwijs.be/tool/interviewvragen-gebaseerd-op-competenties
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BIJLAGE 9 

PARTICIPATIEVE BASISHOUDING 

De participatieve basishouding omschrijft negen essentiële kenmerken die in de dagelijkse praktijk 

noodzakelijk zijn om tot een positieve werkrelatie te komen. Hoewel op het eerste zicht vanzelfsprekend, 

blijven deze houdingsaspecten dagelijkse aandachtspunten voor elke (outreach) werker.  

 

1. Echtheid (Authenticiteit) 

Blijf echt en oprecht en neem geen rol aan. Mensen doorprikken dit zeer snel, wat kan leiden tot een 

gevoel van wantrouwen. Je hoeft (en kunt) niet alles, durf dit uit te spreken. Als je iets opmerkt waar 

je erg van schrikt, dan communiceer je daar best eerlijk over. Doen alsof je niets gezien hebt werkt 

zelden. 

 

2. Betrokkenheid (Empathie) 

Wees betrokken bij de mensen met wie je werkt. Luister en wees oprecht geïnteresseerd. Leg een grote 

mate van inlevingsvermogen aan de dag en een bereidheid om gedachten, gevoelens en moeilijkheden 

te begrijpen vanuit hun persoonlijk referentiekader. Ook al ben je niet in staat om een oplossing te 

bieden, luisteren en steun geven zijn op dat moment van onschatbare waarde. Betrokkenheid of 

empathie betekent kijken vanuit de beleving van de mensen zelf, niet vanuit je eigen kader. Aanvaarden 

van de waarden, de normen en de referentiekaders die daar spelen, staat centraal.  

 

3. Gelijkwaardigheid 

Ga naast mensen staan, laat de regie in handen van de mensen zelf en ondersteun hen in hun persoonlijk 

proces. Gelijkwaardigheid houdt in dat je de krachten van mensen kan zien. De expertise over wat er 

moet gedaan worden, ligt bij beiden.  

 

4. Openheid  

Accepteer de mens zoals hij is. Dat wil niet zeggen dat je steeds akkoord moet gaan met het gedrag dat 

iemand stelt, maar wel open staat voor de waarden, normen en verwachtingen van mensen. Geef ook 

steeds duidelijk aan waar jij zelf voor staat. Gedrag dat mensen stellen, moet steeds besproken kunnen 

worden. Een veroordeling daarentegen zet een punt achter de relatie en schept geen toekomstige 

mogelijkheden. 

 

5. Onvoorwaardelijkheid 

Sta onvoorwaardelijk achter de mensen met wie je werkt. Laat ze niet los op momenten dat het moeilijk 

gaat of wanneer ze niet onmiddellijk de ‘gewenste’ gedragsveranderingen toepassen. Zorg ervoor dat 

ze weten dat ze steeds opnieuw bij jou terechtkunnen. Kies partij voor je mensen. Dit wil niet zeggen 

dat je alles wat ze doen moet goedkeuren en overal moet verdedigen. Dat wil wel zeggen dat wat ze 

ook doen, je hen altijd blijft ondersteunen. 

 

6. Positieve attitude  

Ga op zoek naar de krachten, capaciteiten en mogelijkheden van mensen en van hun omgeving. Neem 

ze als vertrekpunt van het ondersteuningsproces. Dat lijkt logisch, maar blijkt toch moeilijk. Moeilijk, 

omdat we vaak geleerd hebben en de neiging hebben om problemen op te lossen. We proberen af te 

stappen van probleemgericht denken (zonder daarmee problemen te laten liggen) en in de eerste plaats 

mensen te versterken. 
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7. Professionele nabijheid  

Laat het evenwicht tussen afstand en nabijheid bepaald worden door het persoonlijke proces van 

mensen. Dat wil zeggen dat je het ene moment misschien zeer dichtbij komt, terwijl je het andere 

moment meer afstand houdt. De taak van een outreacher is zo nabij mogelijk te zijn. Nabij zijn wil 

zeggen betrokken en bij momenten bezorgd zijn. Om dit hanteerbaar te houden is een goede 

ondersteuning noodzakelijk (werkbespreking, intervisie, supervisie…). 

 

8. Betrouwbaarheid  

Respecteer de privacy. Houd hier rekening met de van toepassing zijnde wetgeving en deontologische 

codes binnen je organisatie. Wees hieromtrent transparant: zeg wat je doet en doe wat je zegt. 

 

9. Respect 

Heb respect voor het tempo van mensen. Afhankelijk van de persoon met wie je werkt sta je de ene 

keer bijna stil, terwijl je op een ander moment gaat snelwandelen of spurten om hem te ondersteunen 

in het bereiken van zijn persoonlijke doelen.  
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BIJLAGE 10 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

1. Naam van de functie 

Belangrijk om hier goed bij stil te staan. Dit is een belangrijk communicatiegegeven in de organisatie 

en naar buiten toe. De naam van de functie staat bijvoorbeeld op een visitekaartje, onderaan de e-mail, 

etc. 

 

2. Doel van de functie 

Kort en bondig de voornaamste doelstelling omschrijven. Wat is de meerwaarde/bestaansreden en wat 

kunnen we van de functie verwachten? 

 

3. Voornaamste klanten 

Wie zijn de voornaamste “klanten” (cliënten, patiënten, gasten, bewoners, …) en wat mogen ze 

verwachten van de functie? Klanten zijn al diegenen die zich een oordeel kunnen vormen over je inzet 

en prestaties. Dat kan zijn: eigen personeel (bijvoorbeeld als ‘klant’ van de personeelsdienst), andere 

organisaties, cliënten, overheden, …  

 

4. Bevoegdheid  

Wat is de aard van de verantwoordelijkheid die bij de functie hoort? Dit moet gedefinieerd worden in 

termen van uitvoerend, adviserend, medebeslisser, beslisser, eindverantwoordelijkheid. Meerdere 

keuzes kunnen van toepassing zijn. 

 

5. Resultaatsgebieden 

Beschrijf de verschillende resultaatsgebieden. Een resultaatsgebied is een homogene clustering van 

taken die tot een specifiek resultaat leiden.  

Wat is de doelstelling van het resultaatsgebied: wat mogen de ‘klanten’ verwachten op dit terrein van 

de functie? Resultaatgebieden moeten zoveel mogelijk uitgedrukt worden in een eindproduct of 

dienstverlening. Gevolgd door een opsomming van de voornaamste taken (niet tot in het absurde!). 

 

6. Wijze van beoordeling, inclusief prestatie-indicatoren 

Welke criteria of methode kunnen we gebruiken om vast te stellen of de vooropgestelde resultaten 

behaald worden? Hier moeten we ons afvragen wie er zicht heeft op de resultaten en op de realisaties 

of diensten die we leveren? Wat kunnen de prestatie-indicatoren zijn op de verschillende 

resultaatsgebieden? (Bijvoorbeeld 360 graden-evaluatie) 

 

7. Competentieprofiel 

Wat zijn de vereiste competenties om deze functie goed uit te oefenen? In het kader van 

competentiemanagement kunnen hier voor de functie vermeld worden: algemene competenties + 

kritische competenties (specifiek voor de job). 

 

8. Impact van de functie 

Hier worden enkele basiskarakteristieken van de functie weergegeven die min of meer het belang 

weergeven aan de hand van een aantal kerngegevens.   
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BIJLAGE 11 

WERKBESPREKING OP BASIS VAN DE CIRKEL VAN OUTREACH 
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 Inzicht verwerven  Toegankelijkheid  Inclusieve samenleving 

1. helikopteroverzicht 4. Maatsch. draagvlak 7. Diversiteit en inclusie 

2. leefwereld/behoeften doelgroep 5. netwerk 8. leefomgeving 

3. levensdomeinen 6. brugfunctie 9. erbij horen 

   

   

   

 

Werkgebied en doelgroep leren 

kennen 

 

Binding tussen doelgroep en 

maatschappelijke voorzieningen 

verhogen 

 

Werken aan een inclusieve 

samenleving en sociale 

netwerken van gasten 

verstevigen 

 

 

  

1 

2 

3 

9 

8 

6 

5 

4 7 
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WERKTERREIN 

De bedoeling is om het werkterrein van de outreacher in beeld te brengen zodat werker en leidinggevende 

het overzicht kunnen houden, kunnen evalueren, en indien nodig kunnen bijsturen.  

 

Voor outreachers die vindplaatsgericht werken: 

• Welke vindplaatsen heb je de afgelopen maand bezocht? Welke niet? Waarom? 

• Wat is je opgevallen? Zijn er nieuwe vindplaatsen bijgekomen?  

• Is de doelgroep nog dezelfde? Hoe is de doelgroep veranderd? 

• Ben je voldoende aanwezig op de vindplaatsen (rekening houdend met afspraken en administratief 

werk)? 

 

Voor de outreachers die via huisbezoek werken:  

• Aantal huisbezoeken, aantal cliënten (gasten, gezinnen, bewoners, patiënten) 

• Zijn er nieuwe doorverwijzingen geweest?  

• Zijn er veranderingen in de aard van de doorverwijzingen? Soorten doorverwijzers? 

• Is er een verschuiving merkbaar in de doelgroep? In de problematieken? 

• …. 

CONTACTEN  

Hier kan specifiek ingegaan worden op de verschillende onderdelen van het concrete werk van de 

outreacher: wat loopt goed, wat valt op, wat gaat moeilijk?  

 

• Met welke gasten/cliënten/bewoners etc. heb je contact gehad?  

• Zijn er cliënten waar je intensiever mee werkt op dit moment of die je minder vaak/niet ziet?  

• Rond welke levensdomeinen heb je gewerkt? Zijn er vragen, problemen die besproken moeten worden?  

• Zijn er activiteiten waaraan je deegenomen hebt? Bvb in de wijk, studiedagen, vormingen… 

• Heb je zelf een activiteit georganiseerd samen met de gasten/bewoners? 

• …. 

DOORVERWIJZING  

• Heb je mensen doorverwezen of toegeleid deze maand? Naar waar?  

• Hoe liep dat naar samenwerking?  

• Kan je inschatten of de doorverwijzing is gelukt? Was de cliënt tevreden? 

• Maak je maximaal gebruik van bestaande diensten?  

• …  
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NETWERK  

Dit gaat over het eigen netwerk van de outreacher.  

• Hoe uitgebouwd is je netwerk?  

• Zijn er nieuwe organisaties/contacten bijgekomen? 

• Welke informele netwerken/spelers zijn in beeld? 

• Welke inspanningen worden gedaan om informele netwerken/spelers aan te spreken? 

SIGNALEN  

Outreachers werken met groepen die geconfronteerd worden met allerlei problemen die het individuele 

niveau overstijgen. Om die uitsluitingsmechanismen structureel te kunnen aanpakken is het belangrijk dat 

die gecapteerd worden. Tijdens de werkbespreking wordt daarom gepolst naar: 

 

• Zaken die gesignaleerd moeten worden.  

• Dingen die opvallen bij de doelgroep, vragen die de werker vaak krijgt, signalen die vanuit het netwerk 

komen….  

 

De bedoeling is om dan samen met de werker, en eventueel op team- of organisatieniveau, een aanpak af 

te spreken. 

EIGEN FUNCTIONEREN 

Dit stuk gaat over persoonlijke comfortzones en het oprekken daarvan, over basishouding, eigen grenzen, 

over zaken waar de werker meer op wil inzetten, of zaken waarin de werker wil groeien of gegroeid is. Ook 

de samenwerking in team, contact met collega’s, samenwerkingspartners etc. kan aan bod komen.  

 

• Zijn er zaken waarin je je comfortabel(er) voelt, waarin je gegroeid bent? 

• Zijn er zaken waar je meer op wil inzetten? Of waarin je wil groeien, leren? 

• Waar loop je tegenaan, waar heb je het moeilijk mee? 

• Hoe loopt het binnen het team/op je werkplek? Contact met de collega’s, overleg, samenwerking. 

• Contacten met doorverwijzers, partnerorganisaties, overheden? 

ADMINISTRATIE 

Dit gaat over alle taken die te maken hebben met administratie, registratie en rapportage. De bedoeling is 

om regelmatig een stand van zaken op te maken op dit gebied. Eventuele vragen of problemen kunnen dan 

aangekaart worden.  
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BIJLAGE 12 

PREVENTIE VAN WERKSTRESS 

Sinds 2004 publiceert de Stichting Innovatie en Arbeid driejaarlijks de werkbaarheidsmonitor. Dit is een 

grondig rapport rond de kwaliteit van de arbeid in Vlaanderen, waarbij de verschillende sectoren, 

waaronder de sociale sector, aan bod komen. Je vindt hun cijfermateriaal en meer op 

www.werkbaarwerk.be. 

 

De werkbaarheidsmonitor identificeert vier werkbaarheidsindicatoren, die worden veroorzaakt door zes 

werkbaarheidsrisico’s. Het belangrijkste knelpunt in de sociale sector is werkstress.  Werkstress betekent 

dat de opgebouwde (mentale) vermoeidheid door het werk minder snel wordt verwerkt en eventueel leidt 

tot fysieke en mentale klachten en verminderd functioneren (Brochure Werkbaar werk, Vivo). 

 

Indicatoren  RISICO’s 

Werkstress  Belastende arbeidsomstandigheden 

Leermogelijkheden  Gebrek aan autonomie 

Motivatieproblemen  Routinematig werk 

Werk-Privébalans  Gebrek aan ondersteuning van de leidinggevende 

  Emotionele belasting 

  Hoge werkdruk 

 

 

De werkbaarheidsrisico’s waar het grootste aantal medewerkers in de sociale sector aan worden 

blootgesteld zijn (1) emotionele belasting, (2) een hoge werkdruk en (3) onvoldoende autonomie. Deze 

risico’s zijn rechtstreeks gerelateerd aan een verhoogde werkstress. 

 

Emotionele belasting is de belasting die het gevolg is van de interactie met cliënten, gasten, gebruikers 

maar ook met collega’s en leidinggevenden.... Meer dan een derde van de medewerkers in de sociale sector 

kampt hiermee. Op kop lopen medewerkers uit de gehandicaptenzorg, de jeugdhulp en het algemeen 

welzijnswerk met 49.6%. De belasting komt voort uit het nauwe contact met personen met zware verhalen, 

maatschappelijke problemen, omgaan met diversiteit en diverse persoonlijkheden, veeleisende cliënten, 

ziekte en sterfte… Medewerkers ervaren ook schuldgevoelens tegenover hun cliënt omwille van een 

verminderde dienstverlening door verhoogde werkdruk/slecht materiaal/wachtlijsten/… Bovendien komen 

heel wat medewerkers in contact met (de mogelijkheid op) agressief gedrag. 

 

Werkdruk is de mate van belasting die het gevolg is van de hoeveelheid werk die iemand binnen een 

bepaald tijdsbestek presteert. De voornaamste oorzaken van te hoge werkdruk en bijgevolg meer 

werkstress zijn: meer administratie, inefficiënte vergaderingen, een slecht vervangbeleid, afwezige 

collega’s, slechte planning en ongelijke werkverdeling of onevenwichtige verdeling van zwaardere cases 

binnen het team. Voor deeltijds werkenden blijven de ‘overhead’-taken vaak dezelfde waardoor de 

werkdruk op inhoudelijke taken toeneemt. 

 

Autonomie is de mate waarin iemand invloed heeft op de planning en de organisatie van het eigen werk. 

In de volledige sociale sector kampt bijna een kwart van de medewerkers met dit probleem. In de 

geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie stelt dit probleem zich bij een derde van de werknemers. De 

autonomie van medewerkers wordt ingeperkt door: interne en externe regelgeving, stroeve 

samenwerkingen, slechte communicatie, beperkingen op vlak van materiaal en werkplek. Medewerkers 

voelen dit effect in de energie, de relatie met collega’s en de kwaliteit van de dienstverlening. 

http://www.werkbaarwerk.be/
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Gevolgen van problematische werkstress 

• Werkstress maakt vaker ziek en langer ziek 

• Wie werkstress heeft kijkt vaker uit naar een andere job 

• 40-plussers met werkstress hebben een negatiever loopbaanperspectief 

 

Werkstress zorgt ervoor dat mensen ziek worden, uitkijken naar een andere baan of vroeger willen stoppen 

met werken. Werknemers met acuut problematische stress zijn drie keer vaker afwezig wegens ziekte dan 

werknemers zonder werkstress. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het dagelijks functioneren van de 

betrokken organisaties en collega’s. De organisatie moet op zoek naar vervanging, werk blijft liggen, de 

opvolging van het werk verloopt moeilijk, cliënten missen hun vertrouwde contact, ... Van collega's wordt 

verwacht dat zij het werk overnemen, of langer werken waardoor de werkdruk voor hen kan toenemen. 

 

Werknemers met problematische werkstress zijn na een dag werken echt op, voelen zich uitgeput, 

herstellen minder snel en kunnen door vermoeidheid hun werk minder goed doen. Werknemers met een 

zeer stresserende job overwegen 4 keer vaker van job te veranderen.  

 

3 op 4 werknemers ouder dan 40 die geen werkstress hebben zien het zitten om te werken tot aan hun 

pensioen. Voor 1 op 4 is dat niet haalbaar. Voor 15% van hen is het haalbaar mits het werk word aangepast 

(lichter werk, deeltijds werk, ...). Worden werknemers van 40+ geconfronteerd met problematische 

werkstress dan zakt het aantal werknemers die de pensioenleeftijd haalbaar achten tot ongeveer de helft: 

37,9%, 62,1% achten het niet haalbaar, maar 53,6% gaat toch overstag als het werk wordt aangepast. 

 

Bij de groep werknemers met acuut problematische werkstress is de groep die volmondig ja antwoord 

slechts 22%. Bijna 8 op 10 ziet het niet haalbaar om te werken tot aan het pensioen. Maar als het werk 

wordt aangepast is het voor 68,5% van hen toch een haalbare kaart. 

 

Tips voor het voorkomen van werkstress 

Probeer zicht te krijgen op de omvang van het probleem en de oorzaken en risico’s in de eigen organisatie 

en in je eigen team. Is er bijvoorbeeld een beleid rond preventie van psychosociale risico’s? Zijn daar acties 

in opgenomen rond het verminderen van werkstress? Zo een beleid is maatwerk op organisatieniveau! 

Informeer je en kaart eventuele problemen aan.  

 

Onderstaande dingen kan je alvast zelf doen als je merkt dat je team last heeft van werkstress. 

• Geef je medewerkers voldoende tijd om hun taken uit te voeren: dit start met een goede werkplanning! 

• Zorg voor duidelijke taakomschrijvingen/duidelijke en haalbare verwachtingen 

• Geef je teamleden erkenning voor goede prestaties 

• Zorg dat mensen de mogelijkheden hebben om klachten in te dienen en zorg dat deze serieus behandeld 

worden 

• Geef medewerkers controle over hun werk 

• Betrek je mensen bij beslissingen die hun aangaan  

• Stem de werklast af op de mogelijkheden en middelen van elke werker, en zorg zo voor een eerlijke 

verdeling 

• Baken rollen en verantwoordelijkheden in je team duidelijk af 

• Creëer mogelijkheden voor sociale interactie en informele ontmoeting 

• Zorg voor leren en uitwisseling via vorming en intervisie 
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BIJLAGE 13 

HOE KUNNEN LEIDINGGEVENDEN EN ORGANISATIES 

SAMENWERKING FACILITEREN? 

Leidinggevenden zorgen ervoor dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zijn competenties inzet. 

Dit wil niet zeggen dat leidinggevenden enkel moeten faciliteren, ondersteunen en luisterend oor of 

klankbord zijn. Leidinggevenden moeten ook inzetten op het optimaliseren van samenwerking tussen 

basiswerkers en cliënten, en tussen basiswerkers onderling, zowel binnen als buiten de eigen 

organisatie/werkveld (Stam, Jansen, de Jong & Räkers, 2012, p. 42). Samenwerking kan niet slagen als die 

beperkt blijft tot afstemming op coördinerend niveau.  

 

Hieronder noteren we enkele inspirerende tips voor leidinggevenden en organisaties die al deze aspecten 

van samenwerken willen erkennen en faciliteren (Stam, 2013; Stam e.a., 2012; Beelen & Van Hecke, 

2012a): 

 

• Voldoende vaak zorgen voor formele en informele ontmoetingsmogelijkheden, zowel intern als extern 

• Werkbezoeken en uitwisselingen stimuleren 

• Investeren in faciliteiten op de werkvloer die communicatie, ontmoeting, uitwisseling en kennisdeling 

stimuleren 

• Ervoor zorgen dat gemaakte afspraken breed gedragen worden en kunnen worden nageleefd. Zoek naar 

vruchtbare werkprocessen en zorg dat er niet voortdurend geïmproviseerd moet worden 

• Ontwikkelen van flexibele werkkaders die werkers in staat stellen om (1) co-creatieve processen aan te 

gaan; (2) samenwerking met cliënten en informele krachten mogelijk te maken; (3) 

samenwerkingsverbanden aan te gaan over de muren van de eigen organisatie of sector heen 

• Erkennen en benutten van aanwezige expertise. Laat mensen doen waar ze goed in zijn én waarvoor ze 

gemotiveerd zijn 

• Zorgen dat werkers hun eigen leeromgevingen kunnen vormen en ruimte krijgen voor intervisie, 

collegiaal beraad, uitwisseling…  
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BIJLAGE 14 

BEROEPSGEHEIM VOOR DUMMIES 

1. INLEIDING 

Hot item op de juridische helpdesk van Steunpunt Jeugdhulp is sinds jaar en dag het beroepsgeheim en het 

doorgeven van informatie. 

 

Dit overzicht zet de juridische uitgangspunten op een rijtje. 

 

Wie is gebonden door de zwijgplicht en hoe ver gaat dat? De termen discretieplicht en ambtsgeheim komen 

hierbij aan bod. 

 

Wanneer kan de zwijgplicht doorbroken worden? Wanneer moet je, wanneer mag je vertrouwelijke 

informatie (toch) doorgeven? 

 

Met behulp van beslissingsdiagrammen kan de hulpverlener stapsgewijs tot een antwoord komen op zijn 

vragen. 

2. WAT IS HET BEROEPSGEHEIM? 

Het eerste en belangrijkste onderdeel van het beroepsgeheim is de zwijgplicht. Wie in een vertrouwelijke 

relatie staat ten opzichte van een hulpvrager, zal de informatie die hij of zij te weten komt, geheim moeten 

houden. Deze zwijgplicht is eeuwenoud. Het belangrijkste juridische artikel dat deze zwijgplicht 

sanctioneert, is artikel 458 van het strafwetboek. 

 

Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, 

vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep 

kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze 

bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor 

een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten 

het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend  te  maken,  worden  

gestraft  met  gevangenisstraf  van  acht  dagen  tot  zes  maanden  en  met 

geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro. 

 

Wie moet informatie geheim houden? 

Het art 458 SW legt aan een brede groep mensen een zwijgplicht op. Het gaat, naast de medische 

beroepsbeoefenaars, om “alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van 

geheimen die hun zijn toevertrouwd”. Dit zijn wat men noemt ‘noodzakelijke vertrouwensfiguren’, 

personen die hun functie niet kunnen vervullen als ze niet in alle vertrouwelijkheid kunnen werken en 

principiële geheimhouding kunnen garanderen. Mensen die niet omwille van een specifieke, 

maatschappelijk relevante, vertrouwelijke taak of functie in vertrouwen worden genomen, zoals 

boezemvrienden, leerkrachten, behoren niet tot de categorie van strafrechtelijk verplichte 

geheimhouders. 
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Voor de medici gelden meer uitgewerkte regels, in het bijzonder artikel 56 en 57 van de Code van 

geneeskundige plichtenleer. Overtreding van die regels kan leiden tot tuchtrechtelijke maatregelen door 

de Orde van Geneesheren. Ook advocaten kennen hun eigen deontologische code met bepalingen over hun 

beroepsgeheim, met mogelijke sancties door de Orde van Advocaten. 

 

Het beroepsgeheim van de geneesheer omvat zowel al wat de patiënt hem 

heeft gezegd of toevertrouwd, als wat de geneesheer weet of heeft ontdekt 

ten gevolge van onderzoekingen of van door hem gedane of aangevraagde 

navorsingen.1 

Het beroepsgeheim omvat alles wat de geneesheer heeft gezien, gehoord, 

vernomen, vastgesteld, ontdekt of opgevangen tijdens of bij gelegenheid van 

de uitoefening van zijn beroep.2 

 

Hoe weet je of je zwijgplicht hebt? Ofwel is er een uitdrukkelijke wettekst die je een zwijgplicht oplegt, 

zoals art 7 decreet Integrale Jeugdhulp, ofwel erkent de rechtspraak de zwijgplicht van een bepaalde 

functie in een vonnis of arrest. 

 

Welke informatie moet geheim gehouden worden? 

1. Het moet gaan over een ‘geheim’ (en niet over de treinuren bvb.) 

2. De vertrouwelijke informatie moet toevertrouwd zijn aan de persoon tot wie de hulpvrager zich richt 

3. De dienstverlener of hulpverlener kreeg de informatie net omdat hij een speciale positie heeft, 

vanuit zijn ‘staat of beroep’. 

 

1. Alles wat vertrouwelijke informatie is met betrekking tot de situatie van de persoon in kwestie, moet 

de zwijgplichtige voor zich houden, ook al is de dienst-/hulpverlening gestopt of is de cliënt overleden. 

Iemand kan ook aangeven dat op het eerste zicht triviale informatie toch niet mag verder verteld 

worden. En als de geheimhouder twijfelt of iets ‘algemeen bekende’ informatie is of niet, is het aan te 

raden om dit eerst uit te zoeken. Ook al staan bepaalde verhalen in de krant, is het niet aan de 

noodzakelijke vertrouwenspersoon om informatie die hij weet, verder te verspreiden. Tenzij dat net in 

het belang van de cliënt zou zijn. 

 

2. Het begrip toevertrouwen mag niet te letterlijk genomen worden. Ook wat de geheimhouder zelf 

vaststelt, van andere personen verneemt of in een dossier leest, is geheim. 

 

3. De informatie laat de zwijgplichtige toe om zijn werk of taak te vervullen, is daarvoor nodig. Als 

vrijwilligers ingeschakeld worden in de hulpverlening, zijn ook zij gebonden door het beroepsgeheim. 

Soms komt de zwijgplichtige zaken te weten buiten zijn specifieke taak om, bijvoorbeeld op vakantie 

ziet hij hoe een cliënt zich gedraagt op een openbare plaats. Als die informatie relevant is voor zijn 

werk met de cliënt, zet hij best zijn ‘professionele’ pet op en houdt dan rekening met zijn zwijgplicht. 

Heeft het niets te maken met hun vertrouwensrelatie, dan is het mogelijk om hiermee om te gaan zoals 

met informatie over andere bekenden in het privé-leven. Dit is vaak moeilijk te scheiden. 

 

  

— 
1 Art. 56, Code van geneeskundige plichtenleer. 

2 Art.57, Code van geneeskundige plichtenleer. 
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3. DISCRETIEPLICHT VS. BEROEPSGEHEIM VS. AMBTSGEHEIM 

Niet elke overtreding van de zwijgplicht kan gesanctioneerd worden met de straffen van het strafwetboek. 

Er zijn ‘light’ vormen van de zwijgplicht. 

3.1. Discretieplicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discretieplicht is de verplichting om informatie die je verneemt bij het uitoefenen van een beroep niet 

tegen om het even wie vrij te geven. Bepalingen in deze zin zijn te vinden in ambtenarenstatuten, 

deontologische codes, arbeidsreglementen en arbeidsovereenkomsten. In de arbeidsovereenkomst is het 

een vertrouwelijkheidsclausule die ervoor zorgt dat de werknemers zich houden aan de discretieplicht. Dit 

soort zwijgplicht staat niet in het belang van een noodzakelijke vertrouwensrelatie, maar enkel in het 

belang van de dienst of de onderneming. Het gaat om het beschermen van de ‘fabrieksgeheimen’ en van 

de privé informatie tussen collega’s of werkgever en werknemer. Overtreding van deze zwijgplicht kan 

leiden tot ontslag of andere arbeidsrechtelijke of tuchtrechtelijke sancties, maar niet tot een 

strafrechtelijke veroordeling. 

 

De werknemer is verplicht zowel gedurende de overeenkomst als na de 

beëindiging ervan, zich ervan te onthouden fabrieksgeheimen, of geheimen 

in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan hij 

in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis neemt, bekend te maken. Art. 

17, 3°, a), wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 24 april 

2010 

 

 BEROEPSGEHEIM  DISCRETIEPLICHT 

In belang van een vertrouwensrelatie tussen hulpvrager 

en een maatschappelijk belangrijke beroepsgroep of 

functie 

In belang van de dienst of de onderneming 

Geldt ten aanzien van iedereen Geldt niet ten aanzien van collega’s en 

oversten 

Zwijgrecht tegenover de rechter Geen zwijgrecht tegenover de rechter 

Strafsancties Arbeidsrechtelijke en tuchtrechtelijke 

sancties Bv. Jeugdhulpverleners in de integrale jeugdhulp Bv. Secretaresse/stagiair 

Is er regelgeving die 

bepaalt dat alle 

personen onder 

strafrechtelijk 

beroepsgeheim vallen? 

JA = Beroepsgeheim! 

Voorbeeld decreet 

Integrale Jeugdhulp? 

NEE = Is er sprake van 

een noodzakelijke 

vertrouwensrelatie? 

JA = Beroepsgeheim! 

(hulpverlenende taak + 

in georganiseerd 

verband) 

 

NEE = Discretieplicht! 
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3.2. Ambtsgeheim 

Ambtsgeheim is de discretieplicht voor ambtenaren. Ambtenaren moeten informatie bekend maken als hun 

ambt daarom vraagt, en geheim houden als dat is wat er nodig is om hun functie te vervullen. Hun 

zwijgplicht staat in functie van hun taak, niet (mee) in functie van het individuele belang van een 

hulpvrager. Politieagenten en leerkrachten hebben ambtsgeheim. Hun informatieplicht houdt in dat 

bepaalde informatie sowieso, vanuit hun opdracht, moet doorgegeven worden aan bepaalde personen, zoals 

hun directie. Wanneer zij moeten zwijgen, is dit in het kader van een discretieplicht. Leerkrachten mogen 

geen vertrouwelijke informatie over leerlingen of hun ouders, of over collega’s, doorvertellen, buiten de 

schoolcontext, aan derden. Tussen collega’s mag er wel informatie uitgewisseld worden, maar alleen als 

deze relevant is.3 

 

Voor politieagenten is er een specifieke bepaling die toch de straffen van art 458 SW van toepassing maakt 

als zij het geheim van het onderzoek schenden. Zij zullen zich nochtans niet kunnen beroepen op een 

zwijgrecht ‘als’ politie als zij verhoord worden door een rechter 

 

In een school kunnen leerkrachten ook de positie innemen van een vertrouwensleerkracht. De term 

‘vertrouwen’ wekt de indruk dat die leerkracht in een vertrouwensrelatie staat tot de leerlingen en hun 

geheimen moet voor zich houden. Deze garantie kunnen vertrouwensleerkrachten nochtans niet bieden. 

Leerkrachten vallen niet onder de reglementering van artikel 458 van het strafwetboek. Een 

vertrouwensleerkracht is geen ‘noodzakelijke vertrouwensfiguur’ zoals dat in de rechtsleer en rechtspraak 

is gedefinieerd: hij kan geen ‘veilige ruimte’ bieden waar een leerling al zijn tekortkomingen kan 

bespreken. Een vertrouwensleerkracht kan wel ten aanzien van derden (buitenstaanders) de discretieplicht 

inroepen.4 

 

Sommige scholen schakelen professionele hulpverleners in als vertrouwenspersoon voor de leerlingen. Deze 

zijn dan wel gebonden aan het eigen beroepsgeheim. Zij kunnen vertrouwelijke gegevens dan ook niet 

zomaar doorgeven aan de directie of aan de ouders. 

4. DOORBREKEN VAN HET BEROEPSGEHEIM 

4.1. Zwijgplicht en zwijgrecht vs. spreekplicht en spreekrecht 

De zwijgplicht houdt in dat een persoon moet zwijgen over informatie die hij heeft vernomen in het kader 

van zijn beroepsuitoefening of functie.5 Die zwijgplicht kan meer of minder uitgebreid zijn, naargelang het 

gaat om een ambtsgeheim of een beroepsgeheim in het kader van een noodzakelijke vertrouwensrelatie. 

Het decreet Integrale Jeugdhulp bevat een ruime omschrijving van de geheimhoudingsplicht, de zwijgplicht 

is hier zeer uitgebreid. 

 

 

 

 

  

— 
3 CLB DENDERMONDE, http://www.clbdendermonde.be/index.php/clb-werking/deontologische-code, geraadpleegd op 27 april 

2011. 

 

4 ANKAERT, E. en PUT, J., “Advies: Beroepsgeheim en ambtsgeheim in het onderwijs”, Instituut voor Sociaal Recht K.U. Leuven, 

2007, 22 p. 

 

5 SCHELLAERT, S., “Wat ervan te zeggen: informatie en beroepsgeheim binnen het ortho – en sociaalagogisch werkveld”, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, 374 p. 

http://www.clbdendermonde.be/index.php/clb-werking/deontologische-code
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Art. 7 decreet IJH 12 juli 2013 (B.S. 13.09.2013): Met behoud van de toepassing 

van artikel 72 tot en met 76 waaronder het gedeeld en gezamenlijk 

beroepsgeheim, zijn alle personen die hun medewerking verlenen aan de 

toepassing van dit decreet, gebonden door de geheimhoudingsplicht met 

betrekking tot de gegevens waarvan ze bij de uitoefening van hun opdracht 

kennis krijgen en die daarmee verband houden. 

Elke overtreding van dit artikel wordt gestraft met gevangenisstraf van acht 

dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd euro tot vijfhonderd 

euro. 

 

De zwijgplicht geldt hier voor alle personen die betrokken zijn bij de jeugdhulp. Zo ook vrijwilligers, 

administratief personeel, stagiairs, … 

 

Door de strafrechtelijke sanctionering van de zwijgplicht, kan men deze enkel doorbreken als er een 

wettelijke basis voor bestaat, die even ‘sterk’ is als de strafbepaling. De uitzondering op de zwijgplicht 

moet dus ook in een formele wet staan (een tekst gestemd door een parlement, zoals een decreet of een 

wet, niet een besluit van de uitvoerende macht). De geheimhouder mag niet gesanctioneerd worden 

wanneer hij ervoor kiest om te zwijgen en zo zijn vertrouwensrelatie te behouden.6 Hier ligt het grootste 

verschil met de zwijgplicht van bvb de politie: zij kunnen wel gesanctioneerd worden met bvb schorsing of 

ontslag als zij ernstige misdrijven waarvan zij weet hebben, niet doorgeven aan het parket. De persoon 

met geheimhoudingsplicht in de meest ruime toepassing, kan zich dus beroepen op een zwijgrecht, zelfs 

ten overstaan van een rechter. Dit duidt op het grote maatschappelijke belang dat gehecht wordt aan het 

kunnen werken in een veilige vertrouwensrelatie met een hulpzoeker. Niet in alle relaties waarbij 

geheimhoudingnoodzakelijk is, kan het zwijgrecht worden ingeroepen. Enkel aan die functies waarvan het 

maatschappelijk belang groot genoeg is, zal dit toegestaan worden. Vooraleer de rechter (in individuele 

gevallen) en de wetgever (bij een wettelijke toekenning van een zwijgplicht aan een bepaalde categorie 

van personen) het inroepen van het zwijgrecht zullen aanvaarden, is een sterke maatschappelijke 

relevantie vereist. 

 

Soms mag een geheimhouder wel spreken. Spiegel van het zwijgrecht is het spreekrecht. Artikel 458 SW 

verwoordt dit als: ‘…behoudens getuigenis in rechte of als de wet u verplicht te spreken’. De strafsanctie 

wordt niet toegepast als de geheimhouder toch spreekt voor een rechter (getuigenis in rechte) of informatie 

doorgeeft op basis van een uitdrukkelijke wettekst.  Wie zijn beroepsgeheim doorbreekt omdat dit de enige 

mogelijkheid is om een persoon in nood te helpen, of om verdere ernstige misdrijven op minderjarigen of 

kwetsbare personen te beletten, zal dus niet strafbaar zijn. Meer zelfs: in een flagrante noodsituatie kan 

het niet doen wat nodig is, zelf reden vormen voor een bestraffing. Er is sprake van een spreekplicht, als 

dat het enige is wat het gevaar kan afwenden. 

 

Dit is anders voor de wetsbepalingen die aan getuigen van ernstige misdrijven de mogelijkheid bieden om 

dit aan het parket ter kennis te brengen: hierop staat geen bestraffing als ze het niet doen. De specifieke 

aangifteplicht voor overheidsfunctionarissen is wel dwingend: zij kunnen door hun werkgever/overste op 

het matje geroepen worden en zelfs ontslagen worden. Niet elke overheid doet dit: zo zal het Agentschap 

Jongerenwelzijn situatieafhankelijk beoordelen of een werknemer/ambtenaar voorrang mocht geven aan 

zijn beroepsgeheim als jeugdhulpverlener boven dit ‘aangifterecht’. Voor politieagenten ligt dit anders, 

vanuit de finaliteit van hun werk: veiligheid bewaken en misdrijven opsporen. De mogelijkheid tot aangifte 

— 
6 SCHELLAERT, S., “Wat ervan te zeggen: informatie en beroepsgeheim binnen het ortho- en sociaalagogisch werkveld”, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, 374 p. 



 

BIJLAGEN — SLEUTELS VOOR LEIDINGGEVENDEN VAN OUTREACHTEAMS 2018.11.01 53 / 67 

 

van dergelijke (voorbije) misdrijven vallen dan ook eerder onder het spreekrecht dan onder een 

spreekplicht. 

 

Iedere gestelde overheid, ieder openbaar officier of ambtenaar die in de 

uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of van een 

wanbedrijf, is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de procureur 

des Konings bij de rechtbank binnen wier rechtsgebied die misdaad of dat 

wanbedrijf is gepleegd of de verdachte zou kunnen worden gevonden, en aan 

die magistraat al desbetreffende inlichtingen, processen-verbaal en akten te 

doen toekomen. (Art. 29 wetboek Strafvordering) 

 

Ieder die getuige is geweest van een aanslag, hetzij tegen de openbare 

veiligheid, hetzij op iemands leven of eigendom, is eveneens verplicht 

daarvan bericht te geven aan de procureur des Konings, hetzij van de plaats 

van de misdaad of van het wanbedrijf, hetzij van de plaats waar de verdachte 

kan worden gevonden (Art. 30 wetboek Strafvordering) 

 

De geheimhouder heeft dus een eigen appreciatieruimte. In levensgevaarlijke situaties zal men informatie 

moeten doorgeven als dat noodzakelijk is om het gevaar te doen stoppen. In minder vanzelfsprekende 

situaties zal de geheimhouder zelf moeten afwegen hoe ernstig en acuut het gevaar is en welke andere 

mogelijkheden er zijn buiten het doorbreken van het beroepsgeheim. Deze afweging kan ondersteund 

worden door een methodische vraagstelling, welke men kan leren tijdens een morele dilemmatraining. 

Welke argumenten daarin wel en welke minder relevant zijn, wie er kan betrokken worden bij de afweging, 

zijn elementen die daarbij aan bod komen. 

4.2. Uitzonderingen op de zwijgplicht 

4.2.1. GETUIGENIS IN RECHTE 

De geheimhouder mag, maar moet niet, spreken tijdens een getuigenis in rechte: dit wil zeggen voor een 

rechter of een parlementaire onderzoekscommissie. Het gaat om een spreekrecht. Wanneer de 

hulpverlener niet wil spreken is het de rechter die een controlebevoegdheid uitoefent of het beroepsgeheim 

al dan niet terecht wordt ingeroepen. Dit wordt niet gelijkgesteld met een getuigenis voor politie of parket. 

Een zwijgplichtige mag aan hen niet eender welke vertrouwelijke informatie doorgeven. 

 

Het zwijgrecht vindt zijn wettelijke basis in het gerechtelijk wetboek. Voor strafzaken is dit recht niet 

uitdrukkelijk in een wet opgenomen, maar geldt evenzeer als in burgerlijke procedures. 

 

Indien de getuige aanvoert dat hij een wettige reden heeft om te worden 

ontslagen van het afleggen van de eed of het getuigenis en indien een van de 

partijen vordert dat hij het zal doen, beslist de rechter over het 

tussengeschil. Als wettige reden wordt ondermeer beschouwd het 

beroepsgeheim waarvan de getuige bewaarder is. 

De rechter mag geen veroordeling uitspreken dan na het verweer van de 

getuige en de toelichting van de partijen te hebben gehoord. (Art 929 Ger. 

Wb) 
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4.2.2. WETTELIJKE VERPLICHTING 

De aangifte door een getuige of door een overheidsfunctionaris zijn wettelijk toegelaten mogelijkheden 

om het beroepsgeheim te doorbreken. Aangezien er geen strafrechtelijke sanctie is bepaald indien er geen 

aangifte wordt gedaan, kan de zwijgplicht van het beroepsgeheim zwaarder wegen. 

 

Andere wettelijke ‘verplichtingen’ zijn de rapportageplicht zoals bepaald in het decreet Integrale 

Jeugdhulp ten aanzien van de Jeugdrechtbank en de gemandateerde voorzieningen, de bekendmaking aan 

de overheid met betrekking tot erkenning en subsidiëring en de mededeling aan een disciplinaire overheid, 

bijvoorbeeld de Orde van geneesheren. 

4.2.3. NOODTOESTAND EN ART 458BIS SW 

Noodtoestand is een constructie van rechtspraak en rechtsleer. ‘Nood breekt wet’ houdt in dat een 

wettelijke bepaling kan worden overtreden als dat de enige manier is waarop een noodtoestand kan worden 

verholpen. Het overtreden van de strafrechtelijke bepaling is noodzakelijk en het enige middel om een 

hoger belang te vrijwaren. Zo zal een geheimhouder niet kunnen toelaten dat de fysische of psychische 

integriteit van een persoon   zal geschonden worden. Wie ondanks zijn zwijgplicht, de brandweer, de 

politie, een voorbijganger… informeert omdat dit de enige mogelijkheid is om een noodsituatie te 

verhelpen, kan zich beroepen op de rechtsfiguur van de noodtoestand. Het hogere belang moet onmiddellijk 

en noodzakelijk worden beschermd, onder dreiging van een daadwerkelijk gevaar. In onze rechtsorde wordt 

de (fysieke) persoonlijke integriteit beschouwd als een van de hoogste rechtsgoederen, dat de andere in 

waarde overstijgt. Vandaar dat hieraan ook een hogere waarde wordt toegekend dan aan de waarde van 

het beroepsgeheim. De noodtoestand houdt dus een conflict in van verschillende waarden, die door de 

professionele hulpverlener tegen elkaar moeten worden afgewogen. Deze belangenafweging zal achteraf 

door de rechter worden getoetst en houdt dus steeds een zeker risico in. 

 

Omdat deze rechtsregel tot interpretatievragen leidt, en tot procedures waarbij hulpvragers die een 

misdrijf pleegden, hun geheimhouder beschuldigden van strafbare schending van het beroepsgeheim, werd 

in 2001 een speciaal artikel in het leven geroepen: artikel 458 bis van het strafwetboek. Hierdoor kreeg 

een houder van het beroepsgeheim de mogelijkheid om bepaalde misdrijven, gepleegd op een 

minderjarige, aan te geven, zonder strafrechtelijke vervolging wegens schending van het beroepsgeheim 

te moeten vrezen. Het gaat om de misdrijven kindermishandeling, aanranding van de eerbaarheid, 

verkrachting, slagen en verwondingen, doodslag, moord, genitale verminking, dodelijke vergiftiging, 

verwaarlozing of verlating. Vereist was dat de professioneel het slachtoffer zelf had onderzocht of door 

hem in vertrouwen was genomen, dat de geheimhouder zelf geen andere mogelijkheden heeft om gepaste 

hulp te verlenen en dat het slachtoffer in kwestie nog steeds gevaar liep. 

 

Sinds 2012 breidde het toepassingsgebied van art. 458bis SW zich uit naar kwetsbare volwassenen. Men kan 

kwetsbaar zijn door leeftijd, zwangerschap, ziekte, een lichamelijk of geestelijk gebrek of 

onvolwaardigheid. Sinds maart 2013 is het tenslotte ook wettelijk toegelaten om een gepleegd misdrijf in 

het kader van partnergeweld aan te geven, onder bepaalde voorwaarden. Het is niet meer vereist dat de 

geheimhouder zelf contact had met het slachtoffer. Ook wie enkel door een dader of een derde in 

vertrouwen is genomen, kan aangifte doen. Er moet niet langer sprake zijn van een ernstig en dreigend 

gevaar voor de psychische of fysieke integriteit van het oorspronkelijke slachtoffer, ook een gevaar voor 

anderen is voldoende. Het volstaat dat er ‘aanwijzingen zijn van een gewichtig en reëel gevaar’, eventueel 

voor andere kwetsbare personen of kinderen. Hoe ernstig de aanwijzingen moeten zijn, is een zaak voor 

de rechtspraak. De aangifte bij toepassing van deze regel moet gebeuren bij de Procureur des Konings, niet 

bij de politie. Het moet gaan over al gepleegde feiten, en over een blijvend gevaar. het recht tot aangifte 

van het misdrijf bestaat slechts indien noch de hulp van de geheimhouder noch de hulp van derden 

voldoende zijn om de integriteit van het mogelijke slachtoffer te beschermen. 
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De tekst van artikel 458bis SW luidt thans als volgt: “Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of beroep 

houder is van geheimen en hierdoor kennis heeft van een misdrijf zoals omschreven in de artikelen 372 tot 

377, 392 tot 394, 396 tot 405ter, 409, 423, 425 en 426, gepleegd op een minderjarige of op een persoon 

die kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap, partnergeweld, een ziekte dan wel een 

lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid kan, onverminderd de verplichtingen hem opgelegd 

door artikel 422bis, het misdrijf ter kennis brengen van de procureur des Konings, hetzij wanneer er een 

ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de fysieke of psychische integriteit van de minderjarige of de 

bedoelde kwetsbare persoon en hij deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen, 

hetzij wanneer er aanwijzingen zijn van een gewichtig en reëel gevaar dat andere minderjarigen of 

bedoelde kwetsbare personen het slachtoffer worden van de in voormelde artikelen bedoelde misdrijven 

en hij deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen”. 

4.2.4. VERDEDIGING IN RECHTE 

De rechtspraak aanvaardt dat een geheimhouder zijn beroepsgeheim mag schenden wanneer dat nodig is 

voor zijn eigen verdediging tegen een beschuldiging, bvb zelfverdediging tegen een lichamelijke aanval 

door een patiënt. Dit mag altijd, ook al schaadt hij hierbij het belang van de cliënt. Enkel informatie die 

noodzakelijk is voor zijn verdediging mag gegeven worden. Het is niet de bedoeling om de hulpvrager zwart 

te maken of heel de problematiek openbaar te maken. 

4.2.5. TOESTEMMING CLIËNT 

De hulpvrager wordt soms ook ‘de meester van het geheim’ genoemd. De vertrouwelijke gegevens gaan 

over hem, en hij kan beslissen met wie hij ze deelt.  Nochtans kan de hulpvrager niet zomaar eisen dat de 

professioneel bepaalde informatie doorgeeft. De informatie die een geheimhouder heeft, zal immers vaak 

een meer ‘objectieve’ waarde hebben, net door de aard van de vertrouwensrelatie binnen dewelke ze is 

doorgegeven. De geheimhouder moet oog hebben voor zowel het belang van de cliënt als voor het belang 

van de maatschappelijk gezien vertrouwelijke functie. Afhankelijk van de situatie zal soms het 

maatschappelijke en soms het individueel belang de doorslag geven. Bij een vraag tot het afleveren van 

attesten in het kader van levensverzekeringen, echtscheidingsprocedures, ontwikkelingstesten, …. Moet de 

geheimhouder dus zelf een beslissing nemen of hij daarop ingaat of niet. 

 

Alleszins moet de cliënt vooraf en uitdrukkelijk zijn akkoord geven – of zelf de vraag stellen. Hij moet 

specifiek geïnformeerd zijn over welke informatie juist wordt doorgegeven. Bij voorkeur gebeurt 

informatiedoorstroom in aanwezigheid van de cliënt. 

 

Bovendien zal de geheimhouder moeten beoordelen of de informatiedoorstroom in het belang van de cliënt 

is. 

 

De informatie die wordt doorgegeven mag ook geen vals beeld scheppen, geen halve waarheden bevatten. 

Dan zwijgt de geheimhouder beter helemaal. 

 

De cliënt mag zich ook verzetten tegen het doorgeven van bepaalde informatie. In zo’n situatie zal de 

geheimhouder enkel bij de wettelijk toegelaten uitzonderingen toch informatie mogen doorgeven. 

4.2.6. HUISZOEKING EN INBESLAGNAME 

Het beroepsgeheim strekt zich uit tot het dossier van de geheimhouder. Gegevens die binnen zo’n 

vertrouwensrelatie zijn bekomen, zijn niet zomaar ter beschikking, zelfs niet van de rechter (zie het ander 

deel over getuigenis in rechte). Het dossier van de geheimhouder mag dus ook niet zomaar in beslag 

genomen worden. Er is een bevel tot beslag nodig van een onderzoeksrechter, en de geheimhouder kan 

zich uitdrukkelijk verzetten tegen dit beslag. Voor advocaten en geneesheren zal iemand van hun Orde 

aanwezig zijn bij de inbeslagname, om toe te zien dat niet meer (gegevens uit) dossiers in beslag worden 

genomen dan nodig voor het gerechtelijk onderzoek. Voor andere beroepsgroepen die hun zwijgrecht 

kunnen inroepen, zal door de geheimhouder zelf duidelijk moeten aangegeven worden welke gegevens uit 
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het dossier niet mogen gebruikt worden omdat zij gedekt zijn door beroepsgeheim. Zo zal een CLB-

medewerker of priester de verzegeling van de in beslag genomen dossiers mogen eisen, enkel te openen 

door de rechter zelf, en in het PV van inbeslagname laten noteren dat hij zich beroept op zijn zwijgplicht 

– of voor bepaalde gegevens afziet van zijn zwijgrecht en hierover een beperkte verklaring wil afleggen bij 

de onderzoeksrechter. De rechter zal ook moeten verantwoorden waarom hij meent dat bepaalde stukken 

uit dergelijke dossiers toch mogen gebruikt worden als bewijs (en dus niet beschermd zijn door zwijgplicht 

noch zwijgrecht). 

 

Wanneer niet de cliënt, maar de hulp- of dienstverlener zelf wordt verdacht van een misdrijf, kan het 

beroepsgeheim geen excuus vormen. Dossiers waarin het bewijs aanwezig is van misdrijven begaan door de 

geheimhouder zelf, kunnen in gerechtelijke procedures worden gebruikt. Het beroepsgeheim mag niet 

gebruikt worden om zich te verschuilen voor de eigen fouten. 

4.2.7. HULPVERLENINGSPLICHT/SCHULDIG VERZUIM 

Het misdrijf van schuldig verzuim is terug te vinden in artikel 422 bis van het strafwetboek. Wie geen hulp 

biedt aan een medeburger die in groot gevaar is, kan in bepaalde omstandigheden daarvoor zelf worden 

gestraft. 

 

Voor bepaalde professionele hulpverleners is er nog een zwaardere bestraffing vastgelegd in art 422ter van 

het strafwetboek. 

 

Zo bestaat er een plicht om te helpen bij bijvoorbeeld een verkeersongeval: van omstaanders maar ook van 

de betrokkenen zelf wordt verwacht dat zij de hulpdiensten contacteren, mogelijke slachtoffers 

beschutting bieden, … Ook bij (seksuele) misdrijven tegen kinderen die je zelf vaststelt of waarbij je hulp 

wordt ingeroepen, mag een persoon niet de andere kant opkijken. In zulke situatie is iedereen, ook de 

professioneel met zwijgplicht, verplicht om de meest gepaste hulp aan te bieden. Dit houdt niet 

noodzakelijk in dat er aangifte van een misdrijf moet gebeuren, maar als dat het enige middel is om het 

gevaar te doen stoppen, mag je de politie bellen.  Toch is dit niet altijd zo. Iets verzwijgen ten opzichte 

van een overheid wil daarom niet zeggen dat de hulpverlener niets doet aan de situatie: hij kan de voorkeur 

geven aan het informeren van ouders, andere hulpverleners, een partner... en een hulptraject opstarten 

zonder een aangifte van misdrijf, omdat dat net de hulpverlening zou verhinderen of de situatie laten 

escaleren. 

5. GEDEELD EN GEZAMENLIJK BEROEPSGEHEIM 

Het oude artikel 458 SW is als een individuele zwijgplicht geformuleerd. Sinds de 19e eeuw is de hulp- en 

dienstverlening echter geëvolueerd naar veel meer samenwerken, zowel binnen een organisatie, als met 

professionelen uit andere organisaties. De rechtsleer ontwikkelde een kader om hiermee om te gaan. Zo is 

er overeenstemming dat binnen eenzelfde team, tussen collega’s die samen een dienst verlenen aan 

dezelfde cliënt, een gezamenlijk beroepsgeheim geldt: de hulpvrager weet dat zijn situatie door 

meerdere personen binnen een team wordt aangepakt, die allen in een gelijkaardige vertrouwensrelatie 

staan ten opzichte van hem. De cliënt moet op de hoogte zijn van de werkwijze binnen de dienst en het 

team en is in de mate van het mogelijke betrokken bij de uitwisseling van informatie. 

 

Voor het delen van vertrouwelijke informatie buiten dezelfde dienst, is er de voorwaarde uit de Wet 

bescherming persoonsgegevens: om persoonsgegevens door te geven, is er een voorafgaandelijke en 

specifieke toestemming nodig van de persoon over wie het gaat. De deontologische kaders van de meeste 

beroepsgroepen stellen voorop dat dit enkel kan wanneer de ontvanger ook gebonden is door een 

(strafrechtelijk gesanctioneerde) zwijgplicht met een gelijkaardige finaliteit in het belang van de betrokken 

hulpvrager. Wanneer op ‘externe’ hulp een beroep wordt gedaan, spreekt men van een gedeeld 
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beroepsgeheim. Enkel de informatie die noodzakelijk en relevant is voor de externe om zijn werk te 

kunnen doen, wordt doorgegeven. Wie de informatie doorgeeft en op welke manier, is grondig overwogen. 

 

Het decreet Integrale jeugdhulp verwettelijkte deze rechtsfiguren. Artikel 72 DIJH en het uitvoeringsbesluit 

bepalen de wijze van uitwisseling van gegevens tussen de jeugdhulpactoren.  Artikel 

74 DIJH gaat over gedeeld beroepsgeheim tussen de jeugdhulpactoren, art 73 over het gezamenlijk 

beroepsgeheim binnen bepaalde teams. 

 

In de begrippenlijst bij de deontologische code voor de CLB medewerkers wordt het gedeeld 

beroepsgeheim als volgt gedefinieerd: “Het meedelen van gegevens door iemand die gebonden is door het 

beroepsgeheim, aan iemand anders die zelf ook gebonden is door het beroepsgeheim. Het beperkt zich tot 

het meedelen van relevante informatie aan relevante personen met impliciete of expliciete toestemming 

van de cliënt.” 

 

Gedeeld beroepsgeheim is geen ‘recht’ van de professioneel die om informatie verzoekt, noch is het een 

plicht voor de professioneel met zwijgplicht die de informatie kreeg van de gedeelde cliënt. Het is een 

mogelijkheid om informatie rechtstreeks tussen geheimhouders uit te wisselen. Het kan een bijkomende 

dienst zijn voor de hulpvrager, die daardoor zijn verhaal niet telkens opnieuw moet doen. 

 

Het decreet Integrale Jeugdhulp stelt de toestemming van de cliënt voorop, maar bevat een uitzondering. 

Als de cliënt niet kan bereikt worden of er zijn gegronde redenen om toch informatie door te geven aan 

een van de opgesomde professionelen binnen de jeugdhulp, dan kan de toestemmingsvoorwaarde terzijde 

geschoven worden en toch informatie doorgaan. Zodra een verontrustende situatie moet worden 

onderzocht, kan een geheimhouder zonder toestemming van de cliënt informatie doorgeven aan de 

gemandateerde voorziening. (art 76 DIJH) 

 

Ook art 10 van het decreet AWW bevat een soortgelijke bepaling, met verwijzing naar overmacht of 

dringende noodzaak. 

 

Worden uitzonderlijk toch gegevens uitgewisseld zonder instemming van de cliënt, dan wordt de cliënt zo 

snel mogelijk ingelicht. Er wordt helder uitgelegd waarom zonder instemming informatie werd uitgewisseld, 

wat de dringende noodzaak was. 

 

Familie, leerkrachten, vrienden, … zijn niet gebonden door een strafrechtelijke zwijgplicht. Informatie die 

aan hen wordt doorgegeven zal niet in het kader van een gedeeld beroepsgeheim kunnen verantwoord 

worden. De toestemming van de cliënt en de afweging van zijn belang zal des te zorgvuldiger moeten 

gebeuren bij het informeren van niet-zwijgplichtigen. Weigert de cliënt, dan kan geen informatie 

doorgegeven worden, tenzij daar andere redenen voor zijn (zie noodtoestand, schuldig verzuim, getuigenis 

in rechte, …). 

 

Wanneer een jeugdhulpverlener informatie wil doorgeven aan een professioneel met beroepsgeheim maar 

buiten de integrale jeugdhulp (bijvoorbeeld artsen of advocaten) dan kan dit enkel met toestemming van 

de persoon (alle personen) over wie de informatie wordt gevraagd.  

http://www.ond.vlaanderen.be/clb/clb-medewerker/Deontologische_code.htm
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6. SCHENDING BEROEPSGEHEIM 

Het schenden van het beroepsgeheim is een misdrijf. Dit misdrijf bestaat uit drie bestanddelen. 

 

Ten eerste moet er sprake zijn van bekendmaking van vertrouwelijke informatie aan derden. De manier 

waarop dat gebeurt doet er niet toe. Ten tweede gebeurt de bekendmaking opzettelijk en bewust. Een 

dossier ergens vergeten wordt niet automatisch beschouwd als het opzettelijk meedelen van vertrouwelijke 

informatie, al wordt  er  een  zekere  zorgvuldigheid  verwacht  in  het  beveiligen  van dossiers. Het geheim 

moet bewust worden vrijgegeven, het hoeft niet met de bedoeling zijn om iemand anders te schaden. 

Tenslotte moet het effectief gaan om iemand die tot geheimhouding verplicht is, uit hoofde van zijn staat 

of beroep, om iemand met een noodzakelijke vertrouwensfunctie. 

 

Als de geheimhouder zijn zwijgplicht heeft geschonden, kan hij door een strafrechtbank veroordeeld 

worden tot een gevangenisstraf gaande van acht dagen tot zes maanden en tot een geldboete van honderd 

tot vijfhonderd euro, vermenigvuldigd met de opdeciemen. Dit vormt de maatschappelijke reactie, los van 

individuele schade of bezwaren. 

 

Voor ambtenaren, advocaten en medici kunnen tuchtrechtelijke sancties genomen worden als deze 

vastgelegd werden in hun statuut of beroepscode. Het kan gaan om een boete, een schorsing of een ontslag 

of beroepsverbod. Ook gewone werknemers kunnen een arbeidsrechtelijke sanctie krijgen van hun 

werkgever als zij hun beroepsgeheim met voeten treden, gaande van een boete tot ontslag. 

 

Als het doorgeven van de informatie aantoonbare schade heeft berokkend, kan het slachtoffer een 

vordering tot schadevergoeding instellen. De geheimhouder (en/of zijn werkgever) is dus ook 

burgerrechtelijk aansprakelijk als het slachtoffer kan bewijzen dat de geheimhouder in de fout ging door 

de informatie door te geven. 

 

Schending van het beroepsgeheim kan ook gevolgen hebben in een strafonderzoek dat steunt op informatie 

of bewijsmateriaal dat verkregen is via een zwijgplichtige. Als er geen wettelijke redenen waren om die 

informatie te geven, of de voorwaarden zijn niet nageleefd, mag het niet als bewijs gebruikt worden. Het 

is dan op onrechtmatige wijze verkregen. 

 

Wie onterecht informatie doorgeeft, zal tenslotte ook geconfronteerd worden met een beschadigde 

vertrouwensrelatie tot onwerkbare verhouding met zijn cliënt. Mogelijk kan na het doorbreken van de 

zwijgplicht niet meer verder gewerkt worden in het belang van de cliënt. Dit raakt de essentie van de 

beroepsuitoefening, en zal daarom een bijzondere motivatie vragen waarom deze inbreuk wordt gepleegd 

op de werkrelatie met de hulpvrager. 

7. BEROEPSGEHEIM EN DE NIEUWE MEDIA 

Gebruik van sociale netwerksites (facebook/twitter/netlog/MSN/…) is ingeburgerd in onze samenleving. 

Het is niet evident om deze te gebruiken met respect voor de regels in verband met beroepsgeheim. Ook 

informatie die de geheimhouder krijgt via sociale netwerksites kan tot zijn vertrouwensrelatie behoren. 

Zelfs als een hulpvrager bepaalde informatie zelf publiek maakt, is het niet aan de hulpverlener om dat 

verder te verspreiden. 

 

Facebookgebruikers die een vriendschapsverzoek zenden aan de professionele account van de 

geheimhouder, geven mogelijk een deel van hun vertrouwelijke relaties bloot. De geheimhouder zal moeten 

inschatten of hij hierop ingaat, en op welke wijze hij zijn hoedanigheid evt afschermt. Publiek advies geven 

is uit den boze. De professioneel zal ook volgens de eigen deontologische regels afwegen of een privé-

vriendschap met de hulpvrager al dan niet kan. 



 

BIJLAGEN — SLEUTELS VOOR LEIDINGGEVENDEN VAN OUTREACHTEAMS 2018.11.01 59 / 67 

 

 

Een zwijgplichtige kan zijn dienstverlening wel bekend maken op een website, maar kan hier geen 

herkenbare cliënten op tonen. Geanonimiseerde voorbeelden kunnen wel. Deze informatie moet voor 

iedereen onherkenbaar zijn. 

 

Hulpverlening via chat kan slechts als de webomgeving voldoende beveiligd is zodat geen derden kunnen 

meekijken. 

 

Bij communicatie via e-mail is het aan te raden om geen persoonlijke gegevens in het onderwerp of in de 

mail zelf te zetten en de bijlagen te beveiligen met een toegangscode. 

 

Het beroepsgeheim geldt ook voor deze nieuwe communicatiekanalen.  
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8. BESLISSINGSDIAGRAM 

VRAAG 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gebonden aan volledig 

beroepsgeheim? 

JA: In de integrale 

jeugdhulp, advocaten, 

medici, noodzakelijke 

vertrouwensrelatie 

 

Ga naar vraag 2 

 

 

NEE: Ben je gebonden door 

Discretieplicht? 

JA: Enkel interne 

communicatie kan zonder 

extra voorwaarden. 

 

Ga naar vraag 2 

 

 

NEE: Geen sanctie bij 

doorgeven van informatie 

Is de informatie 

Vertrouwelijk? 

NEE: Informatie mag 

worden doorgegeven aan 

derden. 

JA Weet niet/twijfel 

Stel je 

terughoudend op 

als professioneel 

met zwijgplicht. 

Op basis van wettekst 

= Geheim! 

Op uitdrukkelijke 

Wens van de cliënt. 

Ga er 

veiligheidshalve 

steeds van uit dat 

de informatie 

vertrouwelijk is. 
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Vraag 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemt de cliënt in 

met de informatie 

– doorstroom? 

JA NEE: Ga naar vraag 4 

Het is aan te raden om 

de informatie door te 

geven in aanwezigheid 

van de cliënt 

Checklist: 

- Weet hij waarover/welke   

  informatie? 

- Weet hij aan wie? 

- Weet hij waarom? 

JA? Informatiedoorstroom is 

mogelijk. (Persoon moet 

ook gebonden zijn door 

beroepsgeheim.) 

Stemt de cliënt niet in met 

de informatiedoorstroom? 

MAAR er is sprake van:  Eigen verdediging/getuigenis of 

verklaring voor een rechter 

Hulp aan persoon in nood 

Noodtoestand: een hoger goed 

moet beschermd worden 

Wettelijke aangiftemogelijkheid 

of aangifteplicht 

= INFORMATIEDOORSTROOM 

IS MOGELIJK?  

Indien mogelijk, breng de 

cliënt op de hoogte van het 

doorbreken van het 

beroepsgeheim. Het 

doorbreken van het 

beroepsgeheim sluit 

rechtstreekse 

communicatie niet uit. 
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Vraag 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Iemand anders vraagt 

informatie aan de 

hulpverlener, nl.: 

 

Ouder(s) 

Collega/andere 

hulpverlener in 

de IJH 

 

Politie 

 

Parket/rechter 

 

Leerkracht 

 

CLB 

 

Tegen gemotiveerde 

weigering van kind 

niet. Wel mogelijk bij 

aansprakelijkheid of 

noodzakelijke 

opvoedingsrol 

 

Zie 

gedeeld/gezamenlijk 

beroepsgeheim 

 

Geen 

informatiedoorstroom! 

 

Hulpverlener kan zich 

beroepen op 

zwijgrecht. 

 

Geen 

informatiedoorstroom 

zonder toestemming! 

 

= IJH 
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Opmerkingen bij beslissingsdiagram 5:7 

Informatie doorgeven aan de ouder(s) 

Algemeen kan gesteld worden dat het beroepsgeheim ook ten aanzien van de ouder(s) geldt. In het kader 

van het ouderlijk gezag en de ouderlijke aansprakelijkheid hebben ouders wel recht op informatie die ze 

nodig hebben voor de opvoeding van de jongere. Het ouderlijk gezag heeft een uitdunnend karakter, is 

evolutief. Naarmate het kind ouder is, zal het dus meer alleen kunnen beslissen en blijft ook het 

beroepsgeheim gelden. Wanneer een kind geacht wordt beslissingen zelf te kunnen nemen, behoren deze 

beslissingen niet meer tot het ouderlijk gezag. Het beroepsgeheim kan enkel doorbroken worden bij 

onbekwame jongeren en in kader van noodzakelijke beslissingen in het kader van de opvoeding. Bij 

belangenconflict tussen de ouders en het kind primeert het belang van het kind en het beroepsgeheim. 

 

Informatie doorgeven aan politie 

Wanneer het gaat om een onrustwekkende verdwijning kan je beperkte gegevens doorgeven aan de politie. 

De hulpverlener bespreekt vooraf met de jongere welke informatie de politie bij een verdwijning krijgt. 

Enkel wanneer er een acuut, reëel gevaar is, kan er sprake zijn van noodtoestand. Wanneer de jongere 

slachtoffer is van een misdrijf kan je aangifte doen bij de politie. De hulpverlener moet eerst proberen om 

de jongere zelf in een veilige situatie te brengen. Wanneer de jongere zelf verdacht wordt van een misdrijf, 

mag de hulpverlener geen informatie geven als het om reeds gepleegde feiten gaat. Hulpverlening is een 

andere finaliteit dan orde handhaven en misdrijven opsporen… 

 

Informatie doorgeven aan het parket 

Zie art 458bis SW. “Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van geheimen en hierdoor 

kennis heeft van een misdrijf zoals omschreven in de artikelen 372 tot 377, 392 tot 394, 396 tot 405ter, 

409, 423, 425 en 426, gepleegd op een minderjarige of op een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van 

zijn leeftijd, zwangerschap, partnergeweld, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of 

onvolwaardigheid kan, onverminderd de verplichtingen hem opgelegd door artikel 422bis, het misdrijf ter 

kennis brengen van de procureur des Konings, hetzij wanneer er een ernstig en dreigend gevaar bestaat 

voor de fysieke of psychische integriteit van de minderjarige of de bedoelde kwetsbare persoon en hij deze 

integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen, hetzij wanneer er aanwijzingen zijn van een 

gewichtig en reëel gevaar dat andere minderjarigen of bedoelde kwetsbare personen het slachtoffer 

worden van de in voormelde artikelen bedoelde misdrijven en hij deze integriteit niet zelf of met hulp van 

anderen kan beschermen.” 

 

Informatie doorgeven aan de rechter 

Zie getuigenis in rechte (link naar dat stuk in de tekst) 

9. CONCLUSIE 

Ook wie verplicht is om zich aan een strikte zwijgplicht te houden, zal af en toe de afweging moeten maken 

of hij vertrouwelijke informatie moet of mag doorgeven aan derden. 

 

Slechts zelden zal er een verplichting zijn tot informatiedoorstroom: dit moet expliciet in een wet zijn 

opgenomen. Vaker is er sprake van een mogelijkheid of toegelaten informatieuitwisseling. In deze situaties 

zal de geheimhouder zelf moeten afwegen of hij spreekt of zwijgt. Hierbij is een morele afweging nodig. 

Lees daarover meer in het hoofdstuk ‘morele dilemma’s’. 

— 
7 BERGHMANS, M., “Beslissingsboom beroepsgeheim en informatiedoorstroom”, Vzw OSBJ, september 2008. 
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BIJLAGE 15 

DenK-gereedschap1 

 

Ethisch overleg met: 

Datum: 

Plaats: 

 

 1. KWESTIE EN KNOOP? 

(= PROLOOG) 

 

a. Wat is de kwestie die een appel doet? Wat is de context? 

Een kwestie waarin ik iets moet beslissen om iets te doen, niet iets te doen is de volgende… 

De feiten zijn de volgende… 

De vermoedens zijn… 

Een specifieke context die u moet weten is… 

(Hoe het eventueel reeds concreet werd aangepakt nog niet vermelden) 

 

b. Wat is de knoop? 

Wat mij het meeste triggert… of anders gezegd, wat volgens mij de hamvraag is 

 

c. Wat is jouw opdracht/mandaat vanuit je eigen organisatie? 

 

 2. WIE DRAAGT MOGELIJK WELKE GEVOLGEN VAN DE BESLISSING? 

(= ORIËNTATIE IN DE BREEDTE) 

 

De belangen noteer ik in het volgende schema 

Micro   

Meso   

Macro   

 

Voor mij als sociaal werker levert dit volgende spanningen. Rolconflicten op… 

 

 3. WELKE WETTEN? REGLEMENTEN? CODES… ZIJN EEN RICHTSNOER? 

(=ORIËNTATIE IN DE HOOGTE) 

 

Voor mij geven de volgende wetten/regels/afspraken, codes een (on)duidelijke richting aan, namelijk… 

Wat ik op dit vlak verder wil uitzoeken is…  

— 
1 Bron: Ethische knopen door/hakken in het sociaal werk - Auteurs: Kris Stas, Agnes Verbruggen en Hilde Vlaeminck 
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 4. WELKE WAARDEN STAAN OP GESPANNEN VOET?  

(=oriëntatie in de diepte) 

Volgens mij zou een ideale werker kiezen voor de waarde (sociale rechtvaardigheid, autonomie, veiligheid, 

integriteit) … en niet of in mindere mate voor… omwille van… 

 

 5. Wat is mijn moreel oordeel?  

(=knoop doorhakken) 

Volgens mij zijn uit de voorgaande stappen de volgende argumenten doorslaggevend… en leiden tot de 

volgende keuze… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 
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