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PERSBERICHT  

Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar gestart 

 
‘Vak sociaal werker is te onbekend’ 
 
Vanaf nu is de inschrijving voor de verkiezing Sociaal Werker van het Jaar geopend. 

Sociaal Werk werkt! organiseert de verkiezing om het cruciale vak van sociaal werker 
meer bekendheid geven. En dat is broodnodig. Uitvraag via LinkedIn laat zien dat maar 
liefst 94 procent van de ondervraagden vindt dat het beroep te onbekend is.  

 
‘Via de verkiezing geven we het vak extra zichtbaarheid en weten we belangrijke verbindingen te 
leggen tussen sociaal werkers zelf, politiek, onderwijs en media,’ aldus Mascha Boelaars van Sociaal 
Werk werkt! 

 

 
 

Bijschrift: De winnaar van 2021 is Nanneke Jager (foto midden). Samen met de genomineerden 

Bojoura Hoeksta (links) en Marjolein Laponder (rechts) spant zij zich momenteel in als ambassadeur 

om sociaal werk breed op de agenda te zetten.  

Cruciaal beroep moet zichtbaar zijn 

Sociaal werkers zijn onmisbaar. Zij zijn het die kwetsbare mensen ondersteunen en samen problemen 
oplossen. Analfabetisme, armoedeproblematiek, digibetisme, eenzaamheid, verslavingsproblematiek of 

energiearmoede: de sociaal werker helpt op alle fronten. Zichtbaarheid van het vak is daarbij net zo 
onmisbaar. Om zo het eerste aanspreekpunt te kunnen zijn, zwaardere fysieke en psychische zorg te 
voorkomen en mensen in wijken en buurten te verbinden. Met de verkiezing wordt niet alleen dé 

sociaal werker zichtbaar, maar ook zijn of haar vak en cruciale bijdrage aan de samenleving. 
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Onbekend maakt onbemind 
 

Sociaal werkers verdienen het om gezien te worden en waardering van de samenleving te krijgen. 
Sociaal Werk werkt! deed uitvraag onder volgers op LinkedIn, panelleden en oud-deelnemers aan de 
verkiezing. ‘Daaruit kwam een duidelijk beeld naar voren,’ vertelt Mascha Boelaars. ‘De ondervraagden 

vinden het vak te onbekend. Het concrete resultaat van sociaal werk is ook niet altijd zichtbaar. En 
sociaal werkers kloppen zichzelf niet zo snel op de borst. We geven te weinig aandacht aan de 
onmisbaarheid van sociaal werk, zeker in deze roerige tijd.’ 
 

Sociaal werker als ambassadeur in de spotlights 
 
Mascha: ‘We horen soms dat sociaal werkers het lastig vinden om zich te profileren. Ze vinden hun 

werk vanzelfsprekend en delen de credits van succes graag met hun collega’s en iedereen die eraan 
heeft bijgedragen. Maar profileren is nodig. Daarom stimuleren we het ambassadeurschap voor het 
vak. En daarom krijgen de winnaars ook professionele ondersteuning bij het uitvoeren van hun rol als 
ambassadeur.’ 

 
Alle sociaal werkers mogen gezien worden 
 
Tot besluit vertelt Mascha: ‘Omdat sociaal werkers zo goed credits met anderen delen, roepen we ze 

nu op die prachtige eigenschap ook publiekelijk in te zetten. We hebben complimenten beschikbaar 
gemaakt via onze website en sociale kanalen om aan elkaar uit te delen. Zo wordt uiteindelijk elke 
sociaal werker, elk team of iedereen met een sociaal hart in het zonnetje gezet. En het grootste 

compliment dat je kunt uitdelen, is misschien wel iemand voordragen als Sociaal Werker van het Jaar.’ 
 
Meer informatie over de verkiezing is te vinden via sociaalwerk-werkt.nl  

 

Utrecht, 9 december 2021 

Sociaal Werk werkt! is de samenwerking van werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en 

werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. In het Platform 

Arbeidsmarkt Sociaal Werk en de Cao-tafel Sociaal Werk zetten zij zich samen in voor een 

aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden. Zij zijn 

ervan overtuigd dat sociaal werkers bij uitstek in staat zijn de maatschappelijke opdracht te 

vervullen voor alle inwoners, wijken en buurten. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Noot voor redactie  
Wil je meer weten over de verkiezing Sociaal Werker van het Jaar? Neem dan contact op met Mascha 

Boelaars, projectleider, via mboelaars@fcb.nl of (06) 20 91 30 62.   

 

 

https://www.sociaalwerk-werkt.nl/werknemers/verkiezing-sociaal-werker-van-het-jaar-algemene-informatie
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