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Gids voor het gebruik van de mat tool 
 
Wat is de Mentor Assessment Tool?  
De Mentors Assessment Tool (MAT) werd ontwikkeld als een deel van het 
MENTOR PROGRAMMA project. Het is ontworpen om Mentors te helpen om een 
assessment uit te voeren bij sociaal werkers die zich voorbereiden om het ECC 
examen af te leggen. Er zijn twee assessments die moeten worden afgenomen. 
Minstens twee per mentor (minstens één die wordt gementord en één die geen 
mentor heeft ) Deze resultaten moeten worden geregistreerd voor dit project. 
  

 Het eerste assessment moet  plaatsvinden voor de BESCLO  training. 

 Het tweede assessment moet plaatsvinden na de training maar voor het 
ECC examen. 

 
 
De mentor zal 12 weken mentortraining bieden aan de geselecteerde mentee’s, 
maar het tweede assessment zal gehouden worden voor al de betrokken 
medewerkers. Dit is een manier om te tonen of mentortraining al dan niet kan 
bijdragen tot een beter begrip van de Mensenrechten aanpak voor de 
medewerkers. En eveneens of het de slaagkansen voor het ECC examen 
vergroot.   

 
Managers en teamcoaches die de waarden van hun medewerkers willen 
beoordelen kunnen de MAT op verschillende manieren gebruiken.  

 
Inhoud van de Mentors Assessment Tool 
 
De MAT en deze gids hebben betrekking op de 8 BESCLO-gebieden. De MAT 
heeft 5 excel bladen voor elk BESCLO-gebied. 
  

1. BESCLO: Vraag en antwoord blad 
 
Dit blad geeft de vragen weer die de mentor kan gebruiken om de mentees te 
beoordelen over hun begrip van de waarden van elk BESCLO-gebied. Hier staan 
ook voorbeelden van antwoorden die de mentees zouden kunnen geven. 
  
 2. BESCLO: Vraagblad 
 
Dit blad bevat enkel de vragen voor elke BESCLO-gebied, zonder de antwoorden. 
Dit kan worden meegegeven met de mentees om in te vullen of deze kunnen ook 
genoteerd worden door de mentor 
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 3. Assessment leidraad 
 
Op dit tabblad kan de mentor de antwoorden ‘scoren’ om zo een juiste inschatting 
te maken over het niveau van de kennis en toepassing van de BESCLO. De 
scores zullen worden geregistreerd op de Autoscore chart.  
 
 4. Autoscore chart. 
 
Dit blad is ontworpen om de vooruitgang tussen het eerste en het tweede 
assessment van de medewerkers die de ECC gaan afleggen visueel weer te 
geven. 
 
De resultaten voor het eerste assessment verschijnen in donker blauw en voor het 
tweede assessment in lichtblauw. Rood verschijnt als de scores zijn afgenomen of 
als de score 0 is (=Not there yet!). De scores voor elke vraag in de BESCLO 
worden ingegeven in de gele cellen links.   
 
 5. Manual chart 
 
Als er geen computer beschikbaar is kan dit blad worden afgedrukt en manueel 
worden ingegeven. Sommige mensen verkiezen een niet-elektronische methode.  
Deze scores moeten dan wel worden ingegeven door de verantwoordelijke van het 
MENTOR PROGRAMMA project.  
 

De 8 BESCLO areas 
 
Deze leidraad zal nu dieper ingaan op elk van de BESCO area en een aantal 
voorbeeld antwoorden geven die overeenkomen met de scores. Het 
beoordelingssysteem (0-9) laat toe om flexibel te zijn en om kleine verbeteringen 
aan te tonen. Het beoordelen zal -onvermijdelijk-  in bepaalde gevallen subjectief 
zijn. Sommige mentors zullen ‘genereuzer’ zijn dan anderen, maar we hopen om 
toch enige consistentie te verkrijgen.  
 
Voor medewerkers die voor het ECC examen een inductietraining hebben gevolgd 
zoals ‘Best Practice in Social Care’, worden geacht om in Adequaat of Goed 
terecht te komen. Een ‘excellent’ antwoord wordt eigenlijk alleen verwacht van een 
medewerker met meer ervaring.  
 
 
 
1. De waarden van sociale dienstverlening. 
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Dit zijn de belangrijkste principes waarop elke op mensenrechten gebaseerde 
dienstverlening is gebouwd. Dit zijn de fundamenten die cruciaal zijn in een 
kwaliteitsvolle dienstverlening zodat cliënten een positief leven kunnen leiden.  
 
Wanneer je de medewerker beoordeeld op deze BESCLO moet hij aantonen dat 
hij de waarden van sociale dienstverlening begrijpt en uitdraagt. Dat hij gelijke 
kansen geeft aan de mensen die hij ondersteunt. Ze moeten kunnen aantonen dat 
vertrouwelijkheid belangrijk is maar dat er ook grenzen zijn aan vertrouwelijkheid.  
 
 
Voorbeeld van antwoorden  for BESCLO area 1: 
 
BESCLO 1.3 Hoe bevorder je gelijke kansen 
tijdens een hulpverlening? 
 

Score Prestaties en 
verduidelijking over wat de 
prestatie betekent 

• Ik help Stefan om zijn rechten te hebben door 
hem te vragen wat hij wil doen in zijn leven.  

0 Nog niet voldoende 
 

 Heeft enkel een vage 
kennis over het 
onderwerp.  

 Geeft geen voorbeelden 
gelinkt aan de 
werksituatie. 

 Begrijpt maar weinig over 
het onderwerp en/of 
vergist zich. 

• Ik help Stefan om zijn rechten uit te oefenen 
door met hem naar de juiste instanties te sturen  
 
• Ik help Stefan om zijn rechten uit te oefenen 
door samen met hem naar de juiste instanties te 
gaan en hem te helpen met het stellen van zijn 
vragen.  
 
• Ik help Stefan om zijn rechten te kunnen 
uitoefenen door hem te helpen begrijpen wat er 
gezegd wordt en hem te helpen met het stellen 
van de zijn vragen. 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

 
Adequaat 
 

 Toont een basiskennis 
over het onderwerp.  

 Geeft ten minste 1 gepast 
voorbeeld gelinkt aan de 
werksituatie.  

 Communiceert over 
ideeën en opinies en 
gebruikt hierbij een beetje 
relevante terminologie 

• Ik ondersteun Stefan in het uitoefenen van zijn 
rechten door hem te verzekeren dat ik hem zal 
helpen met het gaan naar de juiste instanties, 
door administratieve verplichtingen mee op te 
volgen en door hem te helpen begrijpen wat er 
gezegd wordt.  
 
• Ik help Stefan om zijn rechten uit te oefenen 
door: 
- hem te ondersteunen bij het stellen van zijn 

4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 

 
Goed 
 

 Toont een degelijke kennis 
over het onderwerp. 

  Geeft veel verschillende 
en gepaste voorbeelden 
gelinkt aan de 
werksituatie.  
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vragen bij officiële instanties 
- Met hem te oefenen wat hij wil zeggen tijdens 
die afspraken 
- hem te helpen begrijpen wat er gezegd wordt.   
 
•Ik help Emma te reageren op collega’s die haar 
uitschelden door 
- de redenen waarom ze dit doen te bespreken 
- oefenen wat ze kan zeggen 
- met haar mogelijke reacties hierop te oefenen 
-haar positieve feedback geven om haar 
zelfvertrouwen op te bouwen 
  

 
 
 
 
 
6 

 Communiceert op een 
logische en doordachte 
manier over ideeën en 
opinies, en gebruikt hierbij 
relevante terminologie 

• de manieren waarop ik gelijke rechten bevorder 
in mijn werk zijn: 
- door cliënten te helpen de diensten waarop ze 
recht hebben aan te spreken 
Bijvoorbeeld: door samen met Stefan naar de 
vakbond te gaan ook al is dit tijdsintensief voor 
mij 
-door te pleiten in naam van de cliënt 
Bijvoorbeeld: bij de vakbond zelf aan te dringen 
om het dossier van Stefan grondig te 
behandelen. 
 
• de manieren waarop ik gelijke rechten bevorder 
in mijn werk zijn: 
- door cliënten te helpen de diensten waarop 
ze recht hebben aan te spreken 
Bijvoorbeeld: door samen met Stefan naar de 
vakbond te gaan om zijn dossier in orde te 
brengen ook al is dit tijdsintensief voor mij. 
- door te pleiten in naam van de cliënt 
Bijvoorbeeld 
bij de vakbond zelf aan te dringen om het dossier 
van Stefan grondig te behandelen. 
-Door een positief rol model te zijn 
Bijvoorbeeld: assertief reageren op agressief 
gedrag. Ik blijf kalm maar standvastig en ik 
gebruik taal die Emma later zelf kan hanteren in 
een gelijkaardige situatie 
 
• de manieren waarop ik gelijke rechten bevorder 
in mijn werk zijn: 
- door cliënten te helpen de diensten waarop 
ze recht hebben aan te spreken 
Bijvoorbeeld: door samen met Stefan naar de 
vakbond te gaan om zijn dossier in orde te 
brengen ook al is dit tijdsintensief voor mij. 
Bijvoorbeeld door met Jade te zoeken naar een 
zinvolle vrijetijdsbesteding. 
- door te pleiten in naam van de cliënt 
Bijvoorbeeld 
bij de vakbond zelf aan te dringen om het dossier 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excellent 
 

 Toont een diepgaande 
kennis over het 
onderwerp.  

 Geeft veel verschillende 
en gepaste voorbeelden 
gelinkt aan de 
werksituatie, alsook 
gelinkt aan andere "social 
care" contexten.  

 Maakt linken tussen 
theorie en praktijk.  

 Communiceert effectief 
over ideeën en opinies op 
een logische en coherente 
manier, en gebruikt hierbij 
de juiste terminologie 
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van Stefan grondig te behandelen. 
Bijvoorbeeld door te checken dat Ruth beroep 
kan doen op alle voordelen waar ze recht op 
heeft en dit ook terug te koppelen naar haar 
netwerk 
-Door een positief rol model te zijn 
Bijvoorbeeld: assertief reageren op agressief 
gedrag. Ik blijf kalm maar standvastig en ik 
gebruik taal die Emma later zelf kan hanteren in 
een gelijkaardige situatie. 
-Door discriminerend gedrag te veroordelen 
Bijvoorbeeld: door er voor te zorgen dat een 
werkgever kansen wil geven aan een persoon 
met een beperking 
Door een werkgever er op te wijzen dat bepaalde 
woorden (bv. gehandicapte, makak,…) in 
bepaalde contextenof helemaal  niet acceptabel 
zijn. 
 

 

 
2. Levenskwaliteit vergroten van de personen die je ondersteunt 
 
In het verleden was de ondersteuning van personen gebaseerd op wat het 
gemakkelijkst was voor de dienstverlener en voor het personeel. Een op 
mensenrechten gebaseerde aanpak betekent dat een persoon hulp krijgt die 
gebaseerd is op hun hoop, verlangens en voorkeuren en niet enkel op hun fysieke 
noden (medicatie en veiligheid bijvoorbeeld). Het gaat hier ook over het betrekken 
van de persoon bij het nemen van beslissingen over hun ontwikkelingsplan. Het is 
van belang dat met heel de persoon zijn levenssituatie wordt rekening gehouden, 
inclusief relaties, educatie en werk, geloof en sociaal leven. 
 
Als je de medewerkers hierop beoordeeld zullen ze moeten aantonen dat ze het 
belang van het cliëntsysteem inzien. Hun antwoorden moeten ook aantonen hoe je 
cliënten kan verzekeren dat ze controle over hun eigen leven hebben, en dat ze 
cliënten kunnen ondersteunen in het maken van keuzes.  
 
Voorbeeld van antwoorden voor BESCLO area 2: 
 
BESCLO 2. Vraag 2.3  
Hoe kan je een cliënt helpen een keuze te 
maken? 

Score Prestaties en 
verduidelijking over wat de 
prestatie betekent 

• Geef mensen de keuze om te doen wat ze 
willen doen 

0 Nog niet voldoende 
 

 Heeft enkel een vage 
kennis over het 
onderwerp.  

 Geeft geen voorbeelden 
gelinkt aan de 
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werksituatie. 

 Begrijpt maar weinig over 
het onderwerp en/of 
vergist zich. 

• Geef mensen keuze tussen verschillende opties 
en ideeën over wat ze zouden kunnen hebben 
 
• Verduidelijk opties en hun gevolgen op een 
manier dat de person het zeker begrijpt. 
Bijvoorbeeld: foto’s van vakantiebestemmingen 
om Rita een keuze te helpen maken waar ze op 
vakantie kan gaan.  
 
• Verduidelijk opties en hun gevolgen op een 
manier dat de person het zeker begrijpt. 
Bijvoorbeeld: toon Rita een afbeelding van haar 
spaarrekening en toon aan hoe deze zou 
veranderen als ze op vakantie zou gaan.  

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

 
 
Adequaat 
 

 Toont een basiskennis 
over het onderwerp.  

 Geeft ten minste 1 gepast 
voorbeeld gelinkt aan de 
werksituatie.  

 Communiceert over 
ideeën en opinies en 
gebruikt hierbij een beetje 
relevante terminologie 

• Verduidelijk opties en hun gevolgen op een 
manier dat de person het zeker begrijpt.  
Bijvoorbeeld: toon Rita een foto van haar 
spaarrekening en toon aan hoe deze zou 
veranderen als ze op vakantie zou gaan 
Bijvoorbeeld: ondersteun George om zelf dingen 
aan te geven door te werken met een 
verkeerslichtsysteem. Zo kan hij aantonen waar 
hij het mee eens is, waar hij het niet mee eens is 
en wat hij niet zo goed begrijpt.  
 
• Verduidelijk opties en hun gevolgen op een 
manier dat de person het zeker begrijpt. 
Bijvoorbeeld: toon Rita een foto van haar 
spaarrekening en toon aan hoe deze zou 
veranderen als ze op vakantie zou gaan 
Manieren bedenken om mensen te ondersteunen 
om tot een beslissing te komen.  
Bijvoorbeeld: ondersteun George om zelf dingen 
aan te geven door te werken met een 
verkeerslichtsysteem. Zo kan hij aantonen waar 
hij het mee eens is, waar hij het niet mee eens is 
en wat hij niet zo goed begrijpt.  
 
 
• Verduidelijk opties en hun gevolgen op een 
manier dat de person het zeker begrijpt. 
Bijvoorbeeld: toon Rita een foto van haar 
spaarrekening en toon aan hoe deze zou 
veranderen als ze op vakantie zou gaan 
Bijvoorbeeld: gebruik afbeeldingen om Peter te 
tonen wat zijn huidige situatie is en hoe de 
dienstverlening hem kan helpen.  
Manieren bedenken om mensen te ondersteunen 
om tot een beslissing te komen.  
Bijvoorbeeld: ondersteun George om zelf dingen 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goed 
 

 Toont een degelijke kennis 
over het onderwerp. 

  Geeft veel verschillende 
en gepaste voorbeelden 
gelinkt aan de 
werksituatie.  

 Communiceert op een 
logische en doordachte 
manier over ideeën en 
opinies, en gebruikt hierbij 
relevante terminologie 
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aan te geven door te werken met een 
verkeerslichtsysteem. Zo kan hij aantonen waar 
hij het mee eens is, waar hij het niet mee eens is 
en wat hij niet zo goed begrijpt.  
 
 

• Het verzekeren van een duidelijk system om 
ten minste enkele basisverlangens te 
communiceren  
Bijvoorbeeld: gebruik afbeeldingen met Marie om 
uit te zoeken wat zij als volgende stap ziet.  
Het uitleggen van verschillende opties en hun 
gevolgen  
Bijvoorbeeld: toon Rita een foto van haar 
spaarrekening en toon aan hoe deze zou 
veranderen als ze op vakantie zou gaan 
Het presenteren van informatie op een 
laagdrempelige manier  
Bijvoorbeeld: ondersteun George om zelf dingen 
aan te geven door te werken met een 
verkeerslichtsysteem. Zo kan hij aantonen waar 
hij het mee eens is, waar hij het niet mee eens is 
en wat hij niet zo goed begrijpt.  
 
• Het verzekeren van een duidelijk system om 
ten minste enkele basisverlangens te 
communiceren  
Bijvoorbeeld: gebruik afbeeldingen met Marie om 
uit te zoeken wat zij als volgende stap ziet.  
Het uitleggen van verschillende opties en hun 
gevolgen  
Bijvoorbeeld: toon Rita een foto van haar 
spaarrekening en toon aan hoe deze zou 
veranderen als ze op vakantie zou gaan 
Het presenteren van informatie op een 
laagdrempelige manier  
Bijvoorbeeld: ondersteun George om zelf dingen 
aan te geven door te werken met een 
verkeerslichtsysteem. Zo kan hij aantonen waar 
hij het mee eens is, waar hij het niet mee eens is 
en wat hij niet zo goed begrijpt.  
Bijvoorbeeld: ervoor zorgen dat er geen afleiding 
is of achtergrondlawaai tijdens een gesprek met 
een cliënt met ASS.  
 
• Het verzekeren van een duidelijk system om 
ten minste enkele basisverlangens te 
communiceren  
Bijvoorbeeld: gebruik afbeeldingen met Marie om 
uit te zoeken wat zij als volgende stap ziet.  
Het uitleggen van verschillende opties en hun 
gevolgen  
Bijvoorbeeld: toon Rita een foto van haar 
spaarrekening en toon aan hoe deze zou 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excellent 
 

 Toont een diepgaande 
kennis over het 
onderwerp.  

 Geeft veel verschillende 
en gepaste voorbeelden 
gelinkt aan de 
werksituatie, alsook 
gelinkt aan andere "social 
care" contexten.  

 Maakt linken tussen 
theorie en praktijk.  

 Communiceert effectief 
over ideeën en opinies op 
een logische en coherente 
manier, en gebruikt hierbij 
de juiste terminologie 



                                                        

European Mentoring in Social Care is a project funded by the ERASMUS+ Programme of the European Union under 

Key Action 2: Strategic Partnerships for Adult Education. Project Number: 2015-1-BE02-KA204-012282 

 

veranderen als ze op vakantie zou gaan 
Bijvoorbeeld: Rita in contact brengen met 
mensen met eenzelfde beperking om ervaringen 
op een werkvloer uit te wisselen. 
Het presenteren van informatie op een 
laagdrempelige manier  
Bijvoorbeeld: ondersteun George om zelf dingen 
aan te geven door te werken met een 
verkeerslichtsysteem. Zo kan hij aantonen waar 
hij het mee eens is, waar hij het niet mee eens is 
en wat hij niet zo goed begrijpt.  
Bijvoorbeeld: ervoor zorgen dat er geen afleiding 
is of achtergrondlawaai tijdens een gesprek met 
een cliënt met ASS.  
Het aanmoedigen van een discussie omtrent 
verschillende keuzes.  
Tijd nemen op het eind van een stage om Harry 
te ondersteunen in het beoordelen van wat hij 
heeft gedaan: wat vond hij leuk, wat vond hij 
minder. Zo kan hij in de toekomst een beter 
geïnformeerde keuze maken. 
 
 
 

3. Werken met risico’s  
 
We nemen allemaal elke dag risico’s, de meeste hebben kleine gevolgen, 
bijvoorbeeld: zou ik tijd hebben om te stoppen voor een koffie op weg naar het 
werk met het risico om te laat te zijn, maar zo kom ik minder vermoeid aan op het 
werk?  
 
In sociale dienstverlening gebruiken we risico assessment om de positieve en 
negatieve gevolgen in kaart te brengen om cliënten nieuwe keuzes te laten maken 
en nieuwe ervaringen te laten voelen. 
Door hen hierbij te betrekken kunnen de cliënten leren over risico’s en proberen 
om de risico’s te verlagen. Mensen leren niet alleen van zaken goed te doen, ze 
leren ook van zaken verkeerd te doen, Dit kan net zo waardevol zijn. Al blijft het 
uiteraard belangrijk dat we onze ‘zorgplicht’ niet vergeten, hetgeen betekent dat de 
medewerker de cliënt de risico’s begrijpt en niet in gevaar wordt gebracht. 
 
Wanneer we medewerkers beoordelen op deze BESCLO zullen ze moeten 
aantonen dat ze erkennen dat een individu recht heeft op het nemen van risico’s 
en hun eigen verantwoordelijkheid zien om deze risico’s in kaart te brengen. Ze 
moeten ervan bewust zijn dat er dilemma is tussen het recht op risico’s nemen en 
de zorgplicht. Ze moeten de principes van risico assessment kennen en weten wie 
te informeren als er risico’s worden opgemerkt. 
 
Voorbeeld antwoorden voor  BESCLO area 3: 
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BESCLO 3.1 Wat kan een mogelijks 
neveneffect zijn als iemand nooit de kans 
krijgt om een risico te nemen? 

Score Prestaties en verduidelijking 
over wat de prestatie betekent 

• Mensen die nooit een risico nemen hebben een 
slechter leven dan degene die wel risico’s durven 
nemen. 

0 Nog niet voldoende 

 Heeft enkel een vage kennis 
over het onderwerp.  

 Geeft geen voorbeelden 
gelinkt aan de werksituatie. 

 Begrijpt maar weinig over 
het onderwerp en/of vergist 
zich. 

• Als we niet het risico zouden nemen om samen 
met Julie gaan naar een stageplaats, omwille van 
haar angst voor het drukke verkeer, zou ze een 
slechter leven hebben.  
 
• We gaan samen met Julie naar een stage, ook 
al heeft ze veel schrik in het verkeer. Als we dit 
niet zouden doen, zou ze nooit kunnen wennen 
aan het verkeer.  
 
• Als we niet samen met Julie naar een 
stageplaats gaan, ook al is ze bang voor het 
drukke verkeer, dan zou ze nooit kunnen wennen 
aan het drukke verkeer en zal ze niet in staat zijn 
om nieuwe ervaringen op te doen.   

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

 
 
Adequaat 

 Toont een basiskennis over 
het onderwerp.  

 Geeft ten minste 1 gepast 
voorbeeld gelinkt aan de 
werksituatie.  

 Communiceert over ideeën 
en opinies en gebruikt hierbij 
een beetje relevante 
terminologie 

• We gaan samen met Julie naar een 
stageplaats, ook al is ze bang van het verkeer. 
Door dit te doen, kan ze stapsgewijs haar angst 
overwinnen en kunnen we ook andere dingen 
doen (bv. zelfstandig de bus nemen, de auto 
nemen,…). Dit geeft Julie stapsgewijs meer 
opties waaruit ze zal kunnen kiezen  
 
• We gaan samen met Julie naar een stageplaats 
ook al heeft ze schrik om zich te verplaatsen in 
druk verkeer. Door dit te doen kan ze stapsgewijs 
haar angst overwinnen en kunnen we ook andere 
dingen doen (bv. zelfstandig de bus nemen, de 
auto nemen,…). Dit geeft Julie stapsgewijs meer 
opties waaruit ze zal kunnen kiezen. Mensen die 
geen risico’s nemen, hebben minder 
keuzemogelijkheden. 
 
• We gaan samen met Julie naar een stageplaats 
ook al heeft ze schrik om zich te verplaatsen in 
druk verkeer. Door dit te doen kan ze stapsgewijs 
haar angst overwinnen en kunnen we ook andere 
dingen doen (bv. zelfstandig de bus nemen, de 
auto nemen,…). Mensen die geen risico’s 
nemen, hebben minder keuzemogelijkheden. 
We helpen Jack een actieve/fysieke job te 
vinden, ook al kan dit zijn pijnklachten 

4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
Goed 

 Toont een degelijke kennis 
over het onderwerp. 

  Geeft veel verschillende en 
gepaste voorbeelden gelinkt 
aan de werksituatie.  

 Communiceert op een 
logische en doordachte 
manier over ideeën en 
opinies, en gebruikt hierbij 
relevante terminologie 
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vererergeren. Als we dit risico niet zouden 
nemen zou Jack geen job kunnen doen die hij 
leuk vindt. Hij zou zich snel gestresseerd voelen.  
  

• We gaan samen met Julie naar een stageplaats 
ook al heeft ze schrik om zich te verplaatsen in 
druk verkeer. Door dit te doen kan ze stapsgewijs 
haar angst overwinnen en kunnen we ook andere 
dingen doen (bv. zelfstandig de bus nemen, de 
auto nemen,…). Dit geeft Julie stapsgewijs meer 
opties waaruit ze zal kunnen kiezen. Mensen die 
geen risico’s nemen, hebben minder 
keuzemogelijkheden. 
We helpen Jack een actieve/fysieke job te 
vinden, ook al kan dit zijn pijnklachten 
vererergeren. Als we dit risico niet zouden 
nemen zou Jack geen job kunnen doen die hij 
leuk vindt. Hij zou zich snel gestresseerd voelen.  
Mensen die geen risico’s nemen hebben minder 
zelfwaarde en zijn minder doelgericht in hun 
leven.  
 
• Mensen die geen risico’s nemen hebben:  
Beperkte kansen en ervaringen 
Bijvoorbeeld: samen met Juli het verkeer 
trotseren naar een stage zodat ze aan het 
verkeer kan wennen. Zo kan ze andere dingen 
ook beter doen (bv. gaan winkelen, kinderen 
afhalen…).  
Lage zelfwaarde en missen doelgerichtheid  
Bijvoorbeeld: we helpen Jack om een actieve job 
te vinden, ook al kan dit zijn pijnklachten 
verergeren. Als we dit risico niet zouden nemen 
zou Jack zich zeer gestresseerd en ongelukkig in 
zijn job voelen. Mensen die minder risico’s 
nemen hebben minder zelfwaarden en zijn 
minder doelgericht.  
Angst voor het nemen van risico’s  
Mensen die geen risico’s nemen staan over het 
algemeen banger in het leven en ondernemen 
minder. Bijvoorbeeld: Sam mocht van zijn ouders 
niet naar buiten gaan omwille van het risico op 
een infectie. Dit maakt dat Sam angstig is om 
naar buiten te gaan, zelfs op volwassen leeftijd. 
Hierdoor is zijn levenskwaliteit sterk gedaald.  
 
• Mensen die geen risico’s nemen hebben:  
Beperkte kansen en ervaringen 
Bijvoorbeeld: samen met Julie het verkeer 
trotseren naar een stage zodat ze aan het 
verkeer kan wennen. Zo kan ze andere dingen 
ook beter doen (bv. gaan winkelen, kinderen 
afhalen,…).  
Gebrek aan keuze 

 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excellent 

 Toont een diepgaande kennis 
over het onderwerp.  

 Geeft veel verschillende en 
gepaste voorbeelden gelinkt 
aan de werksituatie, alsook 
gelinkt aan andere "social 
care" contexten.  

 Maakt linken tussen theorie 
en praktijk.  

 Communiceert effectief over 
ideeën en opinies op een 
logische en coherte manier, 
en gebruikt hierbij de juiste 
terminologie 
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Dingen niet doen omwille van een risico, zorgt er 
voor dat je minder opties hebt om uit te kiezen? 
Bijvoorbeeld: Julie heeft schrik om zich te 
begeven in het verkeer. Hierdoor heeft ze veel 
minder opties om werk te vinden. Door deze 
angst proberen weg te nemen, zullen haar opties 
verbreden. 
Lage zelfwaarde en missen doelgerichtheid  
Bijvoorbeeld: we helpen Jack om een actieve job 
te vinden, ook al kan dit zijn pijnklachten 
verergeren. Als we dit risico niet zouden nemen 
zou Jack zich zeer gestresseerd en ongelukkig in 
zijn job voelen. Mensen die minder risico’s 
nemen hebben minder zelfwaarden en zijn 
minder doelgericht.  
Angst voor het nemen van risico’s  
Mensen die geen risico’s nemen staan over het 
algemeen banger in het leven en ondernemen 
minder. Bijvoorbeeld: Sam mocht van zijn ouders 
niet naar buiten gaan omwille van het risico op 
een infectie. Dit maakt dat Sam angstig is om 
naar buiten te gaan, zelfs op volwassen leeftijd. 
Hierdoor is zijn levenskwaliteit sterk gedaald.  
 
 

 

4. Je rol begrijpen als sociale dienstverlener. 
 
Deze BESCLO betekent dat de sociaal werker de verantwoordelijkheden maar ook 
de grenzen van zijn/haar job moet kennen. Dit omvat ook de procedures en de 
missie en visie van zijn/haar werkcontext. Ze moeten ook de doelen kennen en 
weten naar wie ze kunnen gaan voor advies en ondersteuning. Ze moeten ook het 
belang van samenwerking kennen en ook het netwerk van de cliënt hierbij 
betrekken. Ze moeten de belangrijkste kwaliteiten en competenties van een goede 
sociaal werker kennen.  
 
Voorbeeld antwoorden voor  BESCLO area 4: 
 
BESCLO 4.1 Het is belangrijk om samen te 
werken met partners van de cliënt omdat 
 

Score Prestaties en verduidelijking 
over wat de prestatie betekent 

• familie belangrijk is voor onze cliënten 0 Nog niet voldoende 

 Heeft enkel een vage kennis 
over het onderwerp.  

 Geeft geen voorbeelden 
gelinkt aan de werksituatie. 

 Begrijpt maar weinig over 
het onderwerp en/of vergist 
zich. 

• De familie kent de cliënt het best.  1 Adequaat 
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• De familie kent de cliënt het best en heeft een 
duidelijk zicht op zijn levensgeschiedenis.  
 
• De familie kent de cliënt het best en heeft een 
duidelijk zicht op zijn levensgeschiedenis. We 
kunnen leren van elkaar. 

 
2 
 
 
3 

 Toont een basiskennis over 
het onderwerp.  

 Geeft ten minste 1 gepast 
voorbeeld gelinkt aan de 
werksituatie.  

 Communiceert over ideeën 
en opinies en gebruikt hierbij 
een beetje relevante 
terminologie 

• het toont respect naar de familie toe en promoot 
het delen van informatie over de 
levensgeschiedenis van de cliënt.. 
 
• het toont respect naar de familie toe en het 
toont dat we belang hechten aan hun input. Dit 
zorgt er voor dat informatie over de 
levensgeschiedenis van de cliënt gemakkelijker 
zal gedeeld worden.  
 
• het toont respect naar de familie toe en het 
toont dat we belang hechten aan hun input. Dit 
zorgt er voor dat informatie over de 
levensgeschiedenis van de cliënt gemakkelijker 
zal gedeeld worden. Zo kunnen we gemakkelijker 
van elkaar leren. 

4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 

 
 
Goed 
 

 Toont een degelijke kennis 
over het onderwerp. 

  Geeft veel verschillende en 
gepaste voorbeelden gelinkt 
aan de werksituatie.  

 Communiceert op een 
logische en doordachte 
manier over ideeën en 
opinies, en gebruikt hierbij 
relevante terminologie 

• het toont respect naar de familie toe en het 
toont dat we belang hechten aan hun input. Dit 
zorgt er voor dat informatie over de 
levensgeschiedenis van de cliënt gemakkelijker 
zal gedeeld worden. Zo kunnen we gemakkelijker 
van elkaar leren. 
Familie spelt vaak een belangrijke rol in iemand 
zijn leven. Een goede relatie tussen de naaste 
familie en de hulpverlener verzekert de beste 
ondersteuning voor de cliënt. 
 
• Toont respect  
het is respectvol naar de familie toe en toont dat 
we hun input waarderen. 
Kansen om te leren 
Hierdoor zal er sneller informatie over de 
levensgeschiedenis van de cliënt gedeeld 
worden. dit helpt ons om te leren van elkaar.  
Maakt de beste ondersteuning mogelijk 
Naaste familieleden zijn vaak zeer belangrijke 
actoren in iemand zijn leven. Een goede relatie 
tussen de naaste familie en de hulpverlener 
verzekert de best mogelijke dienstverlening en 
ondersteuning.  
 
• Toont respect  
het is respectvol naar de familie toe en toont dat 
we hun input waarderen. 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excellent 
 

 Toont een diepgaande kennis 
over het onderwerp.  

 Geeft veel verschillende en 
gepaste voorbeelden gelinkt 
aan de werksituatie, alsook 
gelinkt aan andere "social 
care" contexten.  

 Maakt linken tussen theorie 
en praktijk.  

 Communiceert effectief over 
ideeën en opinies op een 
logische en coherte manier, 
en gebruikt hierbij de juiste 
terminologie 
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Kansen om te leren 
Hierdoor zal er sneller informatie over de 
levensgeschiedenis van de cliënt gedeeld 
worden. dit helpt ons om te leren van elkaar.  
Maakt de beste ondersteuning mogelijk 
Naaste familieleden zijn vaak zeer belangrijke 
actoren in iemand zijn leven. Een goede relatie 
tussen de naaste familie en de hulpverlener 
verzekert de best mogelijke dienstverlening en 
ondersteuning.  
 
Bijvoorbeeld: Jonas zijn stage is afgelopen en we 
houden een nabespreking. Ik zorg er voor dat 
Jonas’ zijn ouders ook kunnen aanwezig bij dit 
gesprek. Ik geef hen de mogelijkheid om iets te 
zeggen, en herinner hen er aan dat hun mening 
ook zeer waardevol is in het traject van Jonas. Ik 
leg uit dat ik hun mening volg of leg uit waarom ik 
andere keuzes maak. Hierdoor zijn de ouders 
van Jonas altijd bereid om in gesprek te gaan en 
hebben we allebei een duidelijker beeld 
gekregen over Jonas zijn beperkingen. 
 
 

 

5. Veiligheid op het werk 
 
Dit is een uitgebreide BESCLO die vele zaken omvat zoals veilig omgaan met 
objecten en het verplaatsen van mensen. Het gaat over veiligheid en het kennen 
van bepaalde procedures (o.a. arbeidsongevallen, brandalarm, risico analyse op 
stage plaatsen, kennis van EHBO…). 
Wanneer we medewerkers beoordelen op deze BESCLO moeten ze begrijpen 
welke schadelijke producten moeten worden opgeslagen. Ze moeten aantonen dat 
ze de procedures kennen in geval van brand, ziekte en ongevallen. 
Het is ook belangrijk dat de medewerkers de grenzen kennen van wat ze mogen 
doen m.b.t. het verlenen van eerste hulp.  Ze moeten ook de regels kennen wat 
betreft hygiëne en het verspreiden van infecties. 
 
Voorbeeld antwoorden voor  BESCLO area 5: 
 
BESCLO 5.1 Voorbeelden van gevaarlijke 
producten zijn: 
 

Score Prestaties en verduidelijking 
over wat de prestatie betekent 

• alles wat gevaarlijk is. 0 Nog niet voldoende 

 Heeft enkel een vage kennis 
over het onderwerp.  

 Geeft geen voorbeelden 
gelinkt aan de werksituatie. 

 Begrijpt maar weinig over 
het onderwerp en/of vergist 
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zich. 

• iets dat gevaarlijk is zoals bleekmiddel 
 
• Bleekmiddel en zout 
 
• Bleekmiddel en andere poetsproducten 
Zout  
 

1 
 
2 
 
3 

Adequaat 

 Toont een basiskennis over 
het onderwerp.  

 Geeft ten minste 1 gepast 
voorbeeld gelinkt aan de 
werksituatie.  

 Communiceert over ideeën 
en opinies en gebruikt hierbij 
een beetje relevante 
terminologie 

• Poetsproducten zoals bleekmiddel, 
vaatwasmiddel, waspoeder 
Tuinproducten zoals onkruidverdelger, 
kunstmest, insectendoders 
 
• Poetsproduct, bijvoorbeeld in onze kantoren 
hebben we bleekmiddel  
Tuinproducten, bijvoorbeeld in onze kantoren 
hebben we onkruidverdelgers 
Medicatie, bijvoorbeeld in onze EHBO-kit zit 
paracetamol. 
 
• Poetsproduct, bijvoorbeeld in onze kantoren 
hebben we bleekmiddel, vaatwasmiddel,  
waspoeder 
Tuinproducten, bijvoorbeeld in onze kantoren 
hebben we onkruidverdelgers, insectendoders, 
rattenvergif 
Medicatie, bijvoorbeeld in onze EHBO-kit zit 
paracetamol, desinfecterende gel. 
 

4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
Goed 
 

 Toont een degelijke kennis 
over het onderwerp. 

  Geeft veel verschillende en 
gepaste voorbeelden gelinkt 
aan de werksituatie.  

 Communiceert op een 
logische en doordachte 
manier over ideeën en 
opinies, en gebruikt hierbij 
relevante terminologie 

• Chemicaliën 
bijvoorbeeld in onze kantoren hebben we 
bleekmiddel, vaatwasmiddel,  waspoeder 
Producten met chemicaliën  
bijvoorbeeld in onze EHBO-kit zit paracetamol, 
desinfecterende gel. 
Rook 
bijvoorbeeld op de parking komt er giftige rook uit 
de auto’s 
Dampen 
bijvoorbeeld in onze kantoren zijn er geuren en 
dampen van de stiften voor het white board.  
Gassen 
bijvoorbeeld in onze kantoren zijn er gassen die 
komen uit het gasfornuis.  
Bacteriën die ziektes kunnen veroorzaken. 
bijvoorbeeld in onze kantoren verspreiden 
bacteriën zich door zakdoeken of hett geven van 
een hand. 
 
• Chemicaliën 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Excellent 
 

 Toont een diepgaande kennis 
over het onderwerp.  

 Geeft veel verschillende en 
gepaste voorbeelden gelinkt 
aan de werksituatie, alsook 
gelinkt aan andere "social 
care" contexten.  

 Maakt linken tussen theorie 
en praktijk.  

 Communiceert effectief over 
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bijvoorbeeld in onze kantoren hebben we 
bleekmiddel, vaatwasmiddel,  waspoeder 
Producten met chemicaliën  
bijvoorbeeld in onze EHBO-kit zit paracetamol, 
desinfecterende gel. 
De vulling van onze sofa’s 
Rook 
bijvoorbeeld op de parking komt er giftige rook uit 
de auto’s 
Dampen 
bijvoorbeeld in onze kantoren zijn er geuren en 
dampen van de stiften voor het white board.  
Gassen 
bijvoorbeeld in onze kantoren zijn er gassen die 
komen uit het gasfornuis.  
Bacteriën die ziektes kunnen veroorzaken. 
bijvoorbeeld in onze kantoren verspreiden 
bacteriën zich door zakdoeken of hett geven van 
een hand. 
 
• Chemicaliën 
bijvoorbeeld in onze kantoren hebben we 
bleekmiddel, vaatwasmiddel, waspoeder 
bijvoorbeeld in onze kantoren gebruiken we 
Tuinproducten zoals onkruidverdelger, 
kunstmest, insectendoders 
  
Producten met chemicaliën  
bijvoorbeeld in onze EHBO-kit zit paracetamol, 
desinfecterende gel. 
De vulling van onze sofa’s 
Rook 
bijvoorbeeld op de parking komt er giftige rook uit 
de auto’s 
Dampen 
bijvoorbeeld in onze kantoren zijn er geuren en 
dampen van de stiften voor het white board.  
Gassen 
bijvoorbeeld in onze kantoren zijn er gassen die 
komen uit het gasfornuis.  
Bacteriën die ziektes kunnen veroorzaken. 
bijvoorbeeld in onze kantoren verspreiden 
bacteriën zich door zakdoeken of hett geven van 
een hand. 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 

ideeën en opinies op een 
logische en coherente 
manier, en gebruikt hierbij 
de juiste terminologie 

 
 
 

6. Positieve communicatie 
 
Iedereen moet communiceren om noden, wensen en keuzes uit te drukken…. 
Maar niet iedereen communiceert met woorden. 
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De medewerkers verstaan de verschillende vormen van communicatie. Ze 
begrijpen wat mensen aanzet tot communiceren en welke barrières er in de weg  
staan van goede en effectieve communicatie. Ook gedrag of lichamelijk contact 
kan gebruikt worden om te communiceren en medewerkers moeten de grenzen en 
de juiste context van deze handelingen kennen.  
 
Ze moeten ook weten waar en hoe ze informatie moeten registreren en 
rapporteren om zo de continuïteit en de beste kwaliteit van hulpverlening te 
garanderen..  
 
Voorbeeld antwoorden voor  BESCLO area 6: 
 
BESCLO 6. Wat is verbale communicatie? Score Prestaties en verduidelijking 

over wat de prestatie betekent 

• verbaal communiceren. 0 Nog niet voldoende 

 Heeft enkel een vage kennis 
over het onderwerp.  

 Geeft geen voorbeelden 
gelinkt aan de werksituatie. 

 Begrijpt maar weinig over 
het onderwerp en/of vergist 
zich. 

• Spreken 
 
• Spreken met woorden 
 
• gesproken woorden gebruiken om betekenis te 
geven. 
 

1 
 
2 
 
3 

Adequaat 

 Toont een basiskennis over 
het onderwerp.  

 Geeft ten minste 1 gepast 
voorbeeld gelinkt aan de 
werksituatie.  

 Communiceert over ideeën 
en opinies en gebruikt hierbij 
een beetje relevante 
terminologie 

• gesproken woorden en stem gebruiken om 
betekenis te geven.  
 
• gesproken woorden en stem gebruiken om 
betekenis te geven, bijvoorbeeld: “ik kom niet 
werken morgen”,  
 
• communicatie door gesproken woorden en 
stem te gebruiken om een boodschap over te 
brengen. 
Bijvoorbeeld (sprekend): 
“ik kom morgen niet werken” 
“ik vind het jammer dat ik je morgen niet zal zien”  

4 
 
 
5 
 
 
 
6 

Goed 
 

 Toont een degelijke kennis 
over het onderwerp. 

  Geeft veel verschillende en 
gepaste voorbeelden gelinkt 
aan de werksituatie.  

 Communiceert op een 
logische en doordachte 
manier over ideeën en 
opinies, en gebruikt hierbij 
relevante terminologie 

• Communicatie door gesproken woorden en 
stem te gebruiken om een boodschap, idee, 
gedachte of gevoel over te brengen. 
Bijvoorbeeld (sprekend): 
“ik kom morgen niet werken” 

7 
 
 
 
 
 

 
 
Excellent 
 

 Toont een diepgaande kennis 
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“ik vind het jammer dat ik je morgen niet zal zien”  
 
• Communicatie door gesproken woorden en 
stem te gebruiken om een boodschap, idee, 
gedachte of gevoel over te brengen. Ook 
gebarentaal en schriftelijke notities vallen 
hieronder.  
Bijvoorbeeld (sprekend): 
“ik kom morgen niet werken” 
“ik vind het jammer dat ik je morgen niet zal zien”  
 
 
• Communicatie door gesproken woorden en 
stem (inclusief stemvolume en toonhoogte) te 
gebruiken om een boodschap, idee, gedachte 
of gevoel over te brengen. Ook gebarentaal 
en schriftelijke notities vallen hieronder. 
Bijvoorbeeld: 
“ik kom morgen niet werken” 
“ik kom morgen NIET werken (op een luide, trage 
manier met nadruk op de NIET) 
“ik zie je morgen niet” 
“ik zie je morgen niet? (toonhoogte gaat naar 
omhoog op het einde van de zin) 
 

 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 

over het onderwerp.  

 Geeft veel verschillende en 
gepaste voorbeelden gelinkt 
aan de werksituatie, alsook 
gelinkt aan andere "social 
care" contexten.  

 Maakt linken tussen theorie 
en praktijk.  

 Communiceert effectief over 
ideeën en opinies op een 
logische en coherente 
manier, en gebruikt hierbij 
de juiste terminologie 

 

 

7.  Het herkennen van en reageren op misbruik en verwaarlozing. 
 
Hulpverleners bevinden zich in een machtige positive wanneer ze met kwetsbare 
personen werken, er is altijd een risico om een grens te overschrijden. Dit werk kan 
soms aantrekkelijk zijn voor mensen die hun macht willen misbruiken. 
Medewerkers moeten in staat zijn om symptomen en verschillende vormen van 
misbruik te herkennen en weten hoe hier op gereageerd moet worden. 
Het is belangrijk dat medewerkers weten wanneer en bij wie ze het vermoeden van 
misbruik kunnen melden  
 
Wanneer je medewerkers hierop beoordeeld, hou er dan rekening mee dat ze 
moeten weten hoe ze moeten reageren als andere medewerkers niet de juiste 
procedures volgen. Het is belangrijk dat ze hun eigen verantwoordelijkheid hierin 
kennen en weten hoe ze dit kunnen rapporteren.   
 
Voorbeeld antwoorden voor  BESCLO area 7: 
 
BESCLO 7.1 Welke vormen van fysiek 
geweld bestaan er? 

Score Prestaties en verduidelijking 
over wat de prestatie betekent 

• bv. Blauwe plekken veroorzaken.  
 

0 Nog niet voldoende 

 Heeft enkel een vage kennis 
over het onderwerp.  

 Geeft geen voorbeelden 



                                                        

European Mentoring in Social Care is a project funded by the ERASMUS+ Programme of the European Union under 

Key Action 2: Strategic Partnerships for Adult Education. Project Number: 2015-1-BE02-KA204-012282 

 

gelinkt aan de werksituatie. 

 Begrijpt maar weinig over 
het onderwerp en/of vergist 
zich. 

• veroorzaken van fysieke pijn, bijvoorbeeld 
slaan  
 
• veroorzaken van fysieke pijn, bijvoorbeeld 
slaan, stampen, boksen 
 
• veroorzaken van fysieke pijn, bijvoorbeeld 
slaan, stampen, boksen, iemand met volle 
kracht tegenhouden. 

1 
 
2 
 
 
3 

Adequaat 

 Toont een basiskennis over 
het onderwerp.  

 Geeft ten minste 1 gepast 
voorbeeld gelinkt aan de 
werksituatie.  

 Communiceert over ideeën 
en opinies en gebruikt hierbij 
een beetje relevante 
terminologie 

• veroorzaken van fysieke pijn door het lichaam 
te beschadigen: bijvoorbeeld door te slaan, 
stampen of boksen  
 
• veroorzaken van fysieke pijn door het lichaam 
te beschadigen: bijvoorbeeld door te slaan, 
stampen of boksen, iemand met volle kracht 
tegen houden 
 
• veroorzaken van fysieke pijn door het lichaam 
te beschadigen: bijvoorbeeld door te slaan, 
stampen of boksen, iemand met volle kracht 
tegen houden, gedwongen voeding toedienen 

4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 

Goed 
 

 Toont een degelijke kennis 
over het onderwerp. 

  Geeft veel verschillende en 
gepaste voorbeelden gelinkt 
aan de werksituatie.  

 Communiceert op een 
logische en doordachte 
manier over ideeën en 
opinies, en gebruikt hierbij 
relevante terminologie 

• veroorzaken van fysieke pijn door het lichaam 
van een individu te beschadigen, gebruik 
makend van een machtspositie 
Bijvoorbeeld: meppen, knijpen, stampen, slaan 
 
• veroorzaken van fysieke pijn door het lichaam 
van een individu te beschadigen, gebruik 
makend van een machtspositie 
Bijvoorbeeld: meppen, knijpen, stampen, slaan, 
gedwongen voeding toedienen 
 
 
• veroorzaken van fysieke pijn door het lichaam 
van een individu te beschadigen, gebruik 
makend van een machtspositie 
Bijvoorbeeld: meppen, knijpen, stampen, slaan, 
gedwongen voeding toedienen, over het 
algemeen een harde aanpak hanteren 

7 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
9 
 
 

Excellent 
 

 Toont een diepgaande kennis 
over het onderwerp.  

 Geeft veel verschillende en 
gepaste voorbeelden gelinkt 
aan de werksituatie, alsook 
gelinkt aan andere "social 
care" contexten.  

 Maakt linken tussen theorie 
en praktijk.  

 Communiceert effectief over 
ideeën en opinies op een 
logische en coherente 
manier, en gebruikt hierbij 
de juiste terminologie 

 
 
 
 

8. Ontwikkelen als sociaal werker. 
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Om de dienstverlening te behouden en te verbeteren moeten zowel de werkgever 
als de medewerker constant reflecteren over hun functioneren; niet enkel in de 
eigen organisatie, maar ook door te kijken wat er gebeurt in andere organisaties en 
op zoek gaan naar good practices.  
 
Wanneer je de medewerkers hierop beoordeeld moeten ze aantonen dat ze 
betrokken zijn en dat ze mee willen gaan in veranderingen. Ze moeten laten blijken 
dat ze open staan voor gepaste training en kan de impact hiervan op zijn/ haar 
werk hiervan beoordelen. Ze moeten ook initiatief nemen om hun eigen 
ontwikkelingsplan te maken, al dan niet via intervisies. Het is ook belangrijk dat ze 
symptomen herkennen van stress en weten wat voor hen de trigger is van  
negatieve stress. 
 
Voorbeeld antwoorden voor  BESCLO area 8: 
  
BESCLO 8.4 Wat is het doel van intervisie? Score Prestaties en verduidelijking 

over wat de prestatie 
betekent 

 
• om me te helpen in mijn werk  

0 Nog niet voldoende 

 Heeft enkel een vage kennis 
over het onderwerp.  

 Geeft geen voorbeelden 
gelinkt aan de werksituatie. 

 Begrijpt maar weinig over 
het onderwerp en/of vergist 
zich. 

• kijken naar wat ik gedaan heb en wat ik nog 
van plan ben om te doen.  
 
• kijken naar wat ik gedaan heb en wat ik nog 
van plan ben om te doen, om zo vooruit te 
kunnen plannen. 
 
•  kijken naar wat ik heb gedaan, dit beoordelen 
en dan bekijken wat ik nog van plan ben om te 
doen.  
 

1 
 
 
2 
 
 
3 

Adequaat 

 Toont een basiskennis over 
het onderwerp.  

 Geeft ten minste 1 gepast 
voorbeeld gelinkt aan de 
werksituatie.  

 Communiceert over ideeën 
en opinies en gebruikt 
hierbij een beetje relevante 
terminologie 

• om feedback te krijgen op wat ik gedaan he 
ben om te beslissen wat mijn doelstellingen 
voor de toekomst kunnen zijn.  
 
• om feedback te verkrijgen en om te bespreken 
wat ik beter had kunnen doen. Om tot 
persoonlijke doelstellingen te komen.  
 
• om feedback te verkrijgen, successen te 
vieren en te bespreken hoe ik sommige zaken 
anders had kunnen aanpakken. Om samen tot 
persoonlijke doelstellingen te komen.  
 

4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 

Goed 
 

 Toont een degelijke kennis 
over het onderwerp. 

  Geeft veel verschillende en 
gepaste voorbeelden 
gelinkt aan de werksituatie.  

 Communiceert op een 
logische en doordachte 
manier over ideeën en 
opinies, en gebruikt hierbij 
relevante terminologie 
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• om feedback te verkrijgen, successen te 
vieren, bepaalde bezorgdheden te uiten, en te 
bespreken hoe ik sommige zaken anders had 
kunnen aanpakken 
Om samen tot persoonlijke doelstellingen te 
komen. En hieruit vloeiend extra training en 
ontwikkelingsdoelen  
 
• om feedback te verkrijgen, successen te 
vieren, bepaalde bezorgdheden te uiten, en te 
bespreken hoe ik sommige zaken anders had 
kunnen aanpakken 
Om samen tot persoonlijke doelstellingen te 
komen, mijn opleidingsnoden en 
ontwikkelingsdoelen te benoemen en van hieruit 
mijn ontwikkelingsplan op te stellen of bij te 
werken 
 
• om feedback te verkrijgen op mijn 
prestaties.  
Dit houdt in: successen te vieren, bepaalde 
bezorgdheden te uiten langs beide kanten, en 
te bespreken hoe ik sommige zaken anders had 
kunnen aanpakken 
Om samen tot persoonlijke doelstellingen te 
komen. Dit houdt in: mijn opleidingsnoden en 
ontwikkelingsdoelen te benoemen en van hieruit 
mijn persoonlijke ontwikkelingsplan SMART op 
te stellen of bij te werken 

  

7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 

 
Excellent 
 

 Toont een diepgaande 
kennis over het onderwerp.  

 Geeft veel verschillende en 
gepaste voorbeelden 
gelinkt aan de werksituatie, 
alsook gelinkt aan andere 
"social care" contexten.  

 Maakt linken tussen theorie 
en praktijk.  

 Communiceert effectief 
over ideeën en opinies op 
een logische en coherente 
manier, en gebruikt hierbij 
de juiste terminologie 

 

 
Het gebruik van de MAT en deze gids in het MENTOR 
PROGRAMMA project 
 
Alhoewel deze MAT en de gids gemaakt werden in het MENTOR PROGRAMMA-
project voor mentors van de project partner organisaties, kan de MAT een 
bruikbare tool zijn voor elke manager of supervisor die verantwoordelijk is voor 
eerstelijnswerkers.  
 
Het kan helpen om de basiswaarden van de medewerkers te beoordelen en om na 
te gaan of ze de mensenrechten van de cliënten kennen waarmee ze dagelijks aan 
het werk zijn.  
Dit kan helpen om de nood aan training op te sporen en mogelijke risico factoren 
opsporen wanneer medewerkers zich niet houden aan het VN verdrag inzake 
personen met een handicap 
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De MAT kan ook gebruikt worden om na te gaan hoe effectief training is geweest 
in het ontwikkelen van de juiste waarden van medewerkers. Of om potentiële 
werkers op te sporen die over de juiste waarden beschikt.  
Het kan ook worden gebruikt voor het doel waar het voor ontworpen is, maar dan 
buiten het MENTOR PROGRAMMA project. Dit betekent dat landen, of 
organisaties die niet in dit project betrokken waren, maar die verbonden zijn aan de 
ECC, kunnen de MAT als een deel van het mentorproces gebruiken om de 
slaagkansen van de medewerkers die deelnemen aan het ECC examen te 
verhogen.  


