
Verslag 3e bestuursvergadering LOO Sociaal Werk 
 
Datum: vrijdag 9 maart 2018 van 09.30 – 12.00 uur 
Plaats: vergadercentrum Domstad  te Utrecht 
 
Aanwezig: Leonie Le Sage, Ria Jaspers, Adriaan Oosterloo, Jan-Willem Bruins en Hans Sanders 
(ambtelijk secretaris). 
 
 
Agenda: 
 
   9.30 uur: Opening 
 

• Stand van zaken m.b.t de vereniging 

Ø Oprichting vereniging (statuten, huishoudelijk reglement); 
Ø Begroting 2018: 
Ø Overdracht (financieel) oude LOO’s; 
Ø Website en pr; 
Ø Nieuwe data voor het najaar 2018 

• Jaaragenda en inrichting netwerkstructuur  

(Bijgewerkte lijst door Leonie) 

• Presentatie per portefeuille van de plannen en speerpunten  

(Try-out voor de presentatie in de ALV van 23 maart a.s.) 

• Voorbereiding ALV van 23 maart a.s. 

Concept agenda bijgevoegd 
 

• Update gesprek Movisie (door Jan-Willem) 

Betreffende mail van Movisie bijgevoegd 
 

• Stand van zaken m.b.t de communicatie naar en met het LOO Pedagogiek 
 

• Verslag 2e bestuursvergadering d.d.: 9 februari 2018 (reeds eerder toegezonden) 
 
 

• Wat verder ter tafel komt en rondvraag.  
 
 
 
 
Vereninigingszaken 
 

Ø De statuten zijn in progress; doordat de notaris ook de griep heeft kon er helaas nog 
geen concept gepresenteerd worden; 

Ø De begroting zoals voorgelegd wordt geaccordeerd met één wijziging in de 
toelichtende tekst (de vergoeding van bestuursleden heeft betrekking op alle 
voortvloeiende werkzaamheden, niet zijnde reguliere taken als vertegenwoordiger); 



Ø Overdracht financiële middelen ‘oude LOO’s’: alle oude LOO’s brengen het batig 
saldo in. Het oude LOO MWD heeft wel de voorwaarde gesteld dat er een deel 
gereserveerd wordt voor de uitgave van het boekje ‘Verstrengelde wortels’ en naar 
aanleiding van dit boekje een werkconferentie voor en door docenten (en 
ontwikkelaars). Deze werkconferentie zou in het najaar georganiseerd kunnen worden 
en de ‘oud bestuursleden’ willen dit nog organiseren. Per saldo brengen de voormalige 
LOO’s dan een redelijk gelijk deel in ( Jan-Willem, nog actie naar LOO CMV?) 

Ø Website en PR: Jan-Willem heeft al wel contact gehad met een vormgever, maar er 
ligt nog geen voorstel (tijdens de vergadering komen er een aantal voorstellen voor het 
logo binnen). 

Ø Nieuwe vergaderdata voor het najaar 2018: In principe worden de data gekoppeld aan 
die van het SAC en sectorraad (zodat bestuursleden in de middag deze vergaderingen 
makkelijk kunnen bijwonen). De Vereniging Hogescholen heeft echter nog geen data 
gepland en omdat Domstad vol loopt, heeft de ambtelijk secretaris vast twee data 
gereserveerd voor de ALV en wel op: vrijdagmorgen 5 oktober en 7 december van 
10.00 tot 13.00 uur en aansluitend lunch. Actie voor de volgende keer; plannen van de 
bestuursvergaderingen in het najaar.  

 
Jaaragenda en inrichting netwerkstructuur  
 
De bijgewerkte lijst van Leonie wordt besproken en de focus wordt gelegd op de try-outs voor 
de algemene ledenvergadering van 23 maart a.s.  
 
In het algemeen wordt gesteld dat de indeling in profielen vooral een structurele ordening is 
en vooral een integrale benadering van het sociaal werk niet mag belemmeren. In die zien 
moet wij waken over ‘retro-sentiment’ 
 
Jeugd: 
Leonie geeft in haar presentatie aan de nadruk te leggen op de monitoring van de SKJ-
registratie en het nascholingsprogramma. In die zin wil zij meer afstemming met de 
hogescholen die de nascholing aanbieden omtrent afstemming en uniformiteit; ook belangrijk 
voor de instroom van andere opleidingen in het jeugddomein. 
Daarnaast is een aandachtspunt van het profiel Jeugd alles leegtrekt t.o.v. de andere profielen. 
 
Zorg: 
Ria geeft aan in haar presentatie vooral de nadruk te leggen op het nadrukkelijker profileren 
van het profiel zorg en met name ook de ouderen- en gehandicaptenzorg en het reduceren van 
de nadruk op de GGZ-agoog. 
Om allerlei redenen zou het ook een goede zaak zijn om het nascholingsprogramma proberen 
te synchroniseren met het nascholingsprogramma van Jeugd en met 45 EC gelijk te stellen. 
Ander aandachtspunt is ook hoe sociaal werk/zorg zich verhoudt tot aangrenzende 
opleidingen als bijvoorbeeld Verpleegkunde? 
 
Welzijn en samenleving:   
Jan-Willem wil bij de presentatie ook de inhoud van de mail van Movisie betrekken. Sociaal 
werk staat nog niet in de beroepenstructuur en de statuur van het beroepscompetentieprofiel is 
ook nog vaag. 



Daarnaast wil hij nadruk leggen op de samenwerking met de beroeps-en brancheorganisaties 
en wil hij graag de discussie toespitsen op een breed beroepsprofiel Sociaal Werk met een 
registratie SW als ‘stip op de horizon’. 
 
Generiek deel: 
Adriaan wil in zijn presentatie wat meer onderwerpen aansnijden en daarmee de jaaragenda 
ophalen. 

• Arbeidsmarkt en -ontwikkelingen; 
• Ontwikkelagenda; 
• Inventarisatie van generieke thema’s; 
• Onderwijsontwikkeling en behoefte aan uitwisseling; 
• Externe validatie en ‘vreemde ogen’. 

 
Voorbereiding algemene vergadering van 23 maart aanstaande 
 
Afgesproken wordt de vergadering te vervroegen tot 10.00 uur en het onderwerp Ad’s iets in 
te korten, zodat er ruim tijd is om over de inhoud en netwerkstructuur met elkaar te praten. De 
4 presentaties in ongeveer een kwartier en daarna  in roulerende tafels met de bestuursleden in 
gesprek gaan. Ook wordt afgesproken om na de opening een kennismakingsronde met de 
bestuursleden te plannen. Vanaf 12.00 uur doorgaan met Erik Dannenberg 
 
 
 
   
Agenda 1e bijeenkomst 2018 LOO Social Work 
 
 
Datum:  vrijdag 23 maart 2018 
Tijdstip:  10.00 -13.00 uur (met aansluitend lunch)  
Plaats  Jaarbeurs/Beatrixgebouw te Utrecht  
Ruimte:     (zie ook aanduiding LOO  Social Work op het bord bij de receptie) 
Aan: alle leden van het LOO Social Work  
 
 
10.00 uur    Opening en vaststellen agenda 
 
10.05 uur    Kennismaking nieuwe bestuursleden 
 
10.15  uur    Verenigingszaken, stand van zaken: 
• Oprichting vereniging 
• Begroting 2018 
• Overdracht batige saldi van de oude LOO’s 
• Communicatie en PR 
• Data volgende vergaderingen in 2018 
 
10.30 uur     Presentatie Ontwikkelingen in de Ad-opleidingen en die voor zorg en welzijn in bijzonder 
 
                     Inleiding en stand van zaken door Adriaan Oosterloo. 
 
 
10.45 uur     Jaaragenda en inhoudelijke netwerken 
 
� De individuel bestuursleden presenteren een plan op basis van de verdeling in portefeuilles. 
� Jeugd:                               Leonie Le Sage 
� Zorg:                                  Ria Jaspers 
� Welzijn en samenleving:   Jan-Willem Bruins 
� Generiek:                           Adriaan Oosterloo 
 
11.00 uur     Bespreken van de gepresenteerde plannen aan roulerende tafels (incl. pauze)  
 



12.00 uur     De Sociaal Werker van de toekomst, waarvoor wij opleiden 
 
• Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa (vereniging van leidinggevenden in het sociale domein),zal ons zijn visie geven op de 
Sociaal Werker van de toekomst waarvoor wij opleiden.  Wat gaat het vak in de toekomst vragen van de professional? Wat is zijn visie op de 
veranderende context en inhoud van het werk? 
Erik Dannenberg (51) heeft ruime ervaring in het sociaal domein. Na zijn studie Maatschappelijk werk is hij actief geweest in de 
hulpverlening aan mensen die verslaafd waren, dakloos waren geraakt en aan gezinnen met meerdere ernstige problemen. Eerst in 
uitvoerende en al snel in leidinggevende rollen. Van maart 2005 tot maart 2014 was Dannenberg namens het CDA wethouder in de gemeente 
Zwolle met diverse portefeuilles in het sociale domein. Daarnaast was Dannenberg voorzitter van de VNG-commissies ‘Gezondheid en 
Welzijn’ en ‘Transitie Jeugdzorg’. Als voorzitter van de VNG-delegatie onderhandelde hij met het Rijk over de nieuwe Wmo en Jeugdwet. 
Momenteel begeleidt hij als adviseur transformatieprocessen in het (speciaal) onderwijs, jeugdhulp, participatie, zorg en (beschermd) wonen. 
 
12.45 uur      Stukken ter kennisname en gelegenheid tot stellen van vragen  
• Agenda, bijlagen en verslagen SAC en Sectorraad HSS (bijlagen); 
� Nieuwsbrieven Vereniging van Hogescholen (bijlagen). 
� Presentaties vorige bijjeenkomst d.d. 8 dec 17 mbt beroepsregistraties (GGZ-agoog en Jeugd) 
  
12.50 uur       Rondvraag   
 
13.00 uur       Sluiting, gevolgd door een gezamenlijke lunch. 
 
 

 
 
 
Rondvraag 
 
In verband met een belangrijke andere afspraak verlaat Jan-Willem de vergadering, maar heeft nog 
wel de verschillende voorstellen voor een logo doorgestuurd. 
 
Voorgesteld wordt om de voorzitter van het LOO Pedagogiek voortaan op de verzendlijst van het 
LOO Social Work te zetten. 
 
En met het nuttigen van een broodje en een kopje soep, vraagt de voorzitter hoe iedereen in de 
vergadering c.q. zijn rol zit. Met de geruststellende woorden dat iedereen zich wel bevindt, sluit de 
voorzitter om 12.00 uur de vergadering 
 
 
 
                                                                                                   Hans Sanders, Zaandam 19 maart 2018 


