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NIEUW TYPE SOCIAL WORKER: 
“SPIL” 

• Kennis van de buurt 

• Gekend door de buurt 

• Netwerker 

• Ondernemend type 

• Zoekt naar oplossingen in de informele sfeer 

• Kijkt naar wederkerige oplossingen 

• Als professionele hulp nodig is, dan wordt dat 
geregeld 

• Opleidingsniveau hbo: bv wijkvpk of social work 
 

 



COMPETENTIES VAN DE SPIL: 

• Kennis van de doelgroep en in staat om op basis van 
de kennis te signaleren en contact te maken 

• Creëert, begeleidt, onderricht, ondersteunt en ontlast 
een netwerk aan sleutelfiguren in de wijk. 

• Activeert de eigen kracht van de cliënt door het toe te 
leiden naar activiteiten in de wijk en/of door te 
verbinden met bewoners in de wijk 

• Vergroot het sociaal kapitaal in de wijk 

• Zorgt voor borging van activiteiten in de wijkstructuur 
en uitrol van best practices naar andere wijken. 

 



WERKWIJZE VAN DE SPIL: 

• Er naar toe 

• Activeren persoon met vraag 

• Verbinden 

• Activeren van de wijk 

 
• Vanuit presentie benadering 

• Vanuit zingevingsperspectief 

• Vanuit verbinding/relatie 

• Vanuit inzicht dat er verschillende vormen van 
eenzaamheid/afhankelijkheid zijn bij verschillende groepen ouderen 

 



E-LEARNING 

• Competentie check 

Per onderdeel werkwijze: 

• Theorie 

• Competentie 

• Voorbeelden 

• Oefening  

• Terugkoppeling 

• Online community 

• Additionele informatie 

 



OEFENEN 

• 1. Hoe zou een Spil dit doen? 

 

 

• 2. Posities op het aandachtscontinuüm 



Na het overlijden van zijn vrouw, is meneer eenzaam. 

Zijn dochter komt wekelijks op bezoek, maar krijgt 

telkens hetzelfde verhaal te horen. Hij belt haar steeds 

vaker op. Ze ziet haar vader steeds somberder worden. 

Hij maakt ruzie met haar omdat ze niet vaak genoeg 

langs komt. Zij kent jou als spil en vraagt je om raadt.  

 

Hoe pak je het aan? 



SPIL AAN HET WOORD 

We spreken af dat ik meneer bezoek als de dochter bij hem is. Er naar toe 

 
Ik voer een eerste kennismakingsgesprek, waarin ik luister naar meneer zijn 

verhaal.      presentie benadering 
 

Ik stel de vraag wat hem gelukkig maakt. Hij begint dan over zijn tuin, hij had 
vroeger zo’n mooie tuin, waar hij met veel plezier in werkte. Echter vanwege 
zijn gezondheid woont hij nu op een flat. Werken in de tuin zit er niet meer in.     

zingevingsperspectief 
 

Ik kijk naar de planten op de vensterbank en vraag hoe de verzorging daarvan 
gaat. Dat gaat ook niet meer zo gemakkelijk. Zoekt naar oplossingen in de 

informele sfeer 
 

Ik stel voor dat een student met hem de plantjes komt water geven. Een keer in 
de week komt deze student 2 uur met hem de planten water geven. Langzaam 

ontstaat een warm contact.     
                           verbinding/relatie / vormen van eenzaamheid 

 
Gevolg is dat meneer als zijn dochter op bezoek komt, minder somber is en 

nieuwe verhalen vertelt.  



POSITIES OP HET AANDACHTSCONTINUÜM 

• Fascinatie 

• Exclusiviteit 

• Obsessie 

• Nieuwsgierigheid 

• Belangstellende openheid 

• Neutraliteit 

• Onverschilligheid 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JnylM1hI2jc tot 3.13 min 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JnylM1hI2jc

