
Gesprekstool 1

Verkennen werkgebied  
sociaal-financiële dienstverlening
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Verkennen werkgebied  
sociaal-financiële dienstverlening

Gesprekstool 1 bij de Beroepscompetentieset sociaal-financiële dienstverlening

Wil je meer zicht op hoe jouw werkgebied eruitziet en welke competenties je nodig hebt als 
professional, team, organisatie of samenwerkingsverband? Ga dan aan de slag met de 2 gesprekstools: 
Verkennen werkgebied sociaal-financiële dienstverlening en Ontdekken competenties sociaal-financiële 
dienstverlening. 

Mensen hebben op verschillende momenten en in verschillende situaties ondersteuning of hulp 
nodig voor het versterken van hun financiële bestaanszekerheid. Het vakgebied van sociaal-financiële 
dienstverlening is dan ook heel divers. Verken het met deze gesprekstool!

In het Vaarwater sociaal- 
financiële bestaans-
zekerheid wordt de  
breedte van het  
vakgebied zichtbaar.

Tip: Bekijk vooraf het filmpje  
Beroepscompetenties in  
sociaal-financiële dienstverlening

Wil je de bij het vakgebied behorende beroepscompetenties ontdekken? Op de website  
www.kennisbundel.nl/beroepscompetenties-sfd vind je gesprekstool 2 en meer tools en informatie.

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


Gesprekstool 1

Verkennen werkgebied sociaal-financiële dienstverlening

Voor wie: Teams en/of samenwerkingspartners in het werkgebied sociaal-financiële dienstverlening.
Waarom:  Je krijgt direct inzicht in jullie eigen positie in het werkgebied en in de positie van de 

organisatie, samenwerkingspartners en andere partijen. 
Tijdsduur:  circa 1,5 uur
Materiaal:  • Instructie stappenplan gesprekstool 1
 • Vellen pionnen om zelf te printen en te knippen
 • Vaarwater zelf te printen als A3
 • Vaarwater formaat A1 dat geprint kan worden bij een (online) printshop
Voorbereiding:   In de pdf  ‘Met mensen werken aan hun financiële bestaanszekerheid’ vind je alle 

informatie over de beroepscompetentieset sociaal-financiële dienstverlening.  
De pdf vind je op www.kennisbundel.nl/beroepscompetenties-sfd.

Stap 1 Bekijk samen het Vaarwater van financiële bestaanszekerheid
Mensen met (dreigende) financiële problemen kunnen zich in alle delen van het vaarwater bevinden. Het 
kan zijn dat ze kampen met beginnende problemen, het vaarwater is nog rustig. Hoe ruiger het vaarwater, 
hoe dieper mensen in de problemen zitten. Hopelijk komen ze met goede hulp ook weer in kalm 
vaarwater. 

VERKENNEN HUIDIGE SITUATIE

Stap 2 Breng jullie eigen dienstverlening in kaart (alle deelnemers)
Kies een pion “eigen dienstverlening”. Plaats de pion op het deel van het vaarwater waar je actief bent. Je 
kunt dit meerdere keren herhalen. Je hebt nu een compleet beeld van hoe de huidige dienstverlening 
eruitziet. Wat zegt dit beeld jullie? Zijn er ook delen waar geen pion staat? Pas het beeld eventueel aan. 

Stap 3 Andere partijen in kaart brengen
Welke andere partijen zijn actief in het werkgebied? Maak het zichtbaar door een pion  “andere partij” 
op de juiste plek van het vaarwater te plaatsen. Worden alle delen van het vaarwater afgedekt in jullie 
werkgebied? Welke niet? Waar zijn andere partijen actief? Kom je elkaar tegen? En vullen jullie elkaar aan of 
zijn jullie juist concurrenten?

VERKENNEN TOEKOMSTIGE SITUATIE

Stap 4 In gesprek over de toekomst 
Is jullie huidige positie ook de positie die je wilt? Zo nee, op welke delen van het vaarwater willen jullie niet 
of juist wel actief zijn? Hoe zou de samenwerking met andere partijen er idealiter uitzien? Wat is ervoor 
nodig om dit te realiseren? 

Stap 5 Toekomstverkenning
Leg nu de pionnen van jullie dienstverlening en die van andere partijen in het werkgebied neer zoals je 
wilt dat de sociaal-financiële dienstverlening er in de toekomst uit gaat zien. Hoe ga je het gesprek hierover 
vormgeven met elkaar? En wat is dan de eerste stap die je zet?

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