
Bijlage 8 Werkvorm sociale kwaliteit  
 

Werkvorm reflectie Model van Sociale Kwaliteit 

Doelen en achtergrond van werken met model van sociale kwaliteit: 

- Het model van Sociale kwaliteit helpt om beter inzicht en grip te krijgen op de 
informatie uit de huisbezoeken.  

- Het model helpt ook om zichtbaar te maken wat er al goed gaat en waar nog 
knelpunten zitten. Dit helpt in het nadenken over aanbevelingen voor 
veranderingen. 

- Het model van sociale kwaliteit bestaat uit vier condities (voor uitleg zie hoofdstuk 
over de uitgangspunten) ;  
1. Bestaanszekerheid 
2. Sociale inclusie 
3. Sociale empowerment 
4. Sociale cohesie  

 

Stap 1 open verkennen wat iedereen opvalt in de informatie vanuit de huisbezoeken. 

(Waar maak je je zorgen over en waar liggen kansen voor de buurt). Schrijf dit in 

steekwoorden op briefjes. 

Stap 2 De briefjes uit stap 1 worden geordend met behulp van Model van Sociale 

kwaliteit. Maak hiervoor een kwadrant met vier vlakken op een groot vel of een wegwerp 

tafelkleed. In elk kwadrant wordt een van de vier condities van het Model van Sociale 

Kwaliteit ingevuld. 

- De briefjes uit stap 1 worden geplaatst in de vier kwadranten van het model van 
sociale kwaliteit. Dit hoeft niet volledig te zijn.  

- Bekijk de ordening vanuit jouw eigen perspectief. 
- Mogelijk vallen er ook resultaten buiten het model, zet die buiten de ring 
- Of plaats die op de snijvlakken van de kwadranten. 

 

Stap 3 wat valt op in het ordenen op basis van het Model van Sociale Kwaliteit? Wat gaat 

al goed, waar moet nog aandacht aan besteed worden? 

- Benoem per persoon maximaal 2 conclusies en aanbevelingen, schrijf die op. En 
bespreek die met elkaar. 

 

Stap 4 Welke tips zijn er vanuit de verschillende perspectieven aan tafel? Wat gaat al 

goed, waar moet nog aandacht aan besteed worden in de buurt? Formuleer samen een 

top 5 van thema’s die al goed gaat en een top vijf van aandachtspunten. 

 


