
 

Beroepscompetenties

voor sociaal-financiële  
dienstverlening

Informatie 
voor opleiders 
in mbo en hbo 

Nieuw



Deze flyer is bedoeld 
voor docenten en 
onderwijsontwikkelaars  
van onder meer:
 

• Mbo Sociaal Werker 

•  Hbo Sociaal Financiële Dienst

verlening (Associate degree)

•  Hbo Sociaal Juridische 

Dienstverlening

• Hbo Social Work Professionals van  
de toekomst

Er is volop beweging in het vak en werkgebied van 
professionals die mensen ondersteunen bij het hervinden 
en/of vergroten van hun financiële bestaanszekerheid. Dat 
levert veel nieuwe en belangrijke inzichten op. Juist voor 
toekomstige professionals die nu en de komende jaren 
worden opgeleid. Zij kunnen deze inzichten inzetten om bij te 
dragen aan de versterking van de beroepspraktijk. En om zelf 
goed toegeruste professionals te worden; professionals met 
een brede blik, die met elkaar afstemmen en samenwerken. 
De nieuwe inzichten zijn meegenomen bij het ontwikkelen 
en beschrijven van de nieuwe Beroepscompetenties sociaal
financiële dienstverlening. Bij deze beroepscompetentieset 
worden verschillende tools aangeboden voor opleiders 
en (aankomend) professionals. Zij krijgen daarmee meer 
zicht op actuele trends, en de breedte en diversiteit 
van het werkgebied. Ook maken zij kennis met de 
beroepscompetenties. Meer informatie over de tools vind je 

in deze brochure.



Financiële  
bestaanszekerheid
De beroepscompetenties zijn beschreven 
voor het brede werkgebied sociaalfinanciële 
dienstverlening. Dit richt zich op: het voorkomen 
van financiële problemen en armoede, hulp en 
dienstverlening bij situaties waarin (ernstige) 
financiële problemen spelen, en het hervinden 
of bereiken van financiële bestaanszekerheid. 
Dit brede perspectief past bij de trend om zoveel 
mogelijk te voorkomen dat mensen in de schulden 
komen of blijven, waardoor vaak ook problemen op 
andere leefgebieden ontstaan of verergeren.

Voor het  
onderwijs

Met de beroepscompetentieset sociaalfinanciële dienstverlening krijgen opleiders meer 
zicht en grip op wat gevraagd wordt van toekomstige professionals. En op wat dit betekent 
voor de inhoud van de beroepsopleidingen. De beroepscompetentieset biedt ook input voor 
actualisering en ontwikkeling van keuzedelen (mbo) en minors (hbo), en voor postinitiële bij 
en nascholing. 

De speciaal bij de beroepscompetentieset gemaakte tools kunnen tijdens lessen of 
praktijkopdrachten en stages worden ingezet. Zo kunnen ook huidige studenten al 
meegenomen worden in de ontwikkelingen en trends van hun (toekomstige) vakgebied. 

TRENDS
 

•  Meer focus op preventie, 

vroegsignalering en nazorg.

• Meer maatwerk.

•  Meer schuldsanering in plaats  

van schuldbemiddeling.

•  Meer integrale kijk op financiële 

problematiek en problematiek  

op andere leefgebieden.

•  Nieuwe inzichten over de 

gevolgen van chronische stress, 

en een stresssensitieve aanpak. 

•  Veranderende wet en 

regelgeving.  

• Toename van automatisering.

• Meer online dienstverlening.



Beroepscompetentieset 
De beroepscompetentieset sociaalfinanciële dienstverlening richt zich op het versterken van 
financiële bestaanszekerheid van mensen. De set is onderverdeeld in acht clusters: 

Ieder cluster omvat competenties waarover een professional in sociaalfinanciële 
dienstverlening dient te beschikken. Welke dat zijn hangt af van de rol, functie of het 
taakgebied van de professional, en van de situatie van hun cliënt. Dit laatste wordt inzichtelijk 
gemaakt met het Vaarwater financiële bestaanszekerheid. 

1. Aansluiting 
vinden en contact 

aangaan

8. Staan voor de 
eigen professie

2. Signaleren, 
inventariseren en 

analyseren

4. Informeren en 
adviseren

5. Coachen, 
ondersteunen en 

motiveren

6. Sturen en  
beïnvloeden

7. Planmatig en 
systematisch 

werken

3. Samenwerken 
en opereren in een 

belangenveld



Praktische tools
Om de beroepscompetentieset toegankelijk en praktisch inzetbaar te maken, is een aantal 
tools gemaakt. Je vindt ze bij elkaar op de website. 
Samen werken aan financiële bestaanszekerheid 

Animatie: Doen wat nodig is!
Deze animatie laat zien waarom het 
belangrijk is dat professionals in sociaal
financiële dienstverlening over de juiste 
competenties beschikken.  

Met mensen werken 
aan hun financiële 
bestaanszekerheid!
Dé Beroepscompetentieset voor professionals in sociaalfinanciële dienstverlening.
Hierin zijn alle beroepscompetenties die professionals in sociaalfinanciële 
dienstverlening, nu en in de toekomst nodig hebben, beschreven. 

Tool: Snel inzicht in wat jij moet kunnen in sociaal-
financiële dienstverlening
In het Vaarwater financiële bestaanszekerheid worden mensen gevolgd die hulp 
nodig hebben bij financiële problemen. Vanuit het vaarwater ontdekken professionals 
over welke competenties zij moeten beschikken. 

Verken samen het werkgebied én ontdek de competenties 
sociaal-financiële dienstverlening
Dit zijn twee gesprekstools waarmee je meer zicht krijgt op hoe het werkgebied 
sociaalfinanciële dienstverlening eruitziet, en welke competenties professionals, 
teams, organisaties en samenwerkingsverbanden in huis moeten hebben.

http://www.kennisbundel.nl/beroepscompetenties-sfd]
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