
 

 
 
  

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. 

Ø Jeugd:                               Leonie Le Sage 
Ø Zorg:                                  Ria Jaspers 
Ø Welzijn en samenleving:   Jan-Willem Bruins 
Ø 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.  


