
 
     
 
Agenda 11e bestuursvergadering LOO Social Work 
 
Datum: vrijdag 13 september 2019 van 13.30 – 16.00 uur (Voorafgaand vanaf 12.45 een gezamenlijke lunch met 
de werkgroep W&S).  
 
Plaats: Restaurant Se7en te Utrecht. 
______________________________________________________________________________ 
 

1. Opening 
 

2. Verslag van de 10ee bestuursvergadering d.d. 10 mei 2019 en het verslag van de 6e ALV d.d. 7 juni j.l. (reeds 
toegestuurd); 

 
3. Bespreken van voorstellen van de profielwerkgroep W&S (uit de ochtendsessie); 

 
4. Voorbereiding ALV van 4 oktober a.s. Arbeidsmarktontwikkelingen en met name binnen het profiel ‘Welzijn 

& Samenleving’/ stand van zaken spreker(s)  (Vereniging Nederlandse Gemeenten, Panteia, Sociaal Werk 
Nederland/Edwin Luttik); 
- Ellen is het gelukt spreker(s) te vinden over arbeidsmarktontwikkelingen in relatie tot profiel W&S? 

 
5. Samenwerking SW-Nederland en verzoek om gesprek:  

- Ria/Ellen, is er een afspraak gepland met Edwin Luttik? 
 

6. Het vervolg in de samenwerking met de werkplaats sociaal Domein (Ria); Naar aanleiding van verslag 
bijeenkomst 23 mei en geplande bijeenkomst op 11 september over het werken met Leergemeenschappen 

 
7. Aanjagen van de website; wat is precies de stand van zaken? En wie doet het vervolg? 

 
8. Jaarplanning: uit onderstaande ‘nog te plannen’ en de vraag welke themabijeenkomst we komend cursusjaar 

gaan plannen: er staan 5 suggesties in de notulen van 7 juni; 
 

9. Profielwerkgroep Zorg: Voortgang en moeten we iets met de bijeenkomsten van Vilans over toekomst GZ en 
initiatief Windesheim op dit punt? 
 

10. Profielwerkgroep Jeugd: aanhalen van contact met LOO Peda omdat zij nieuw opleidingsprofiel bijna af 
hebben? Er is een nieuwe voorzitter van LOO-Peda: contact versterken? 
 

11. Samenwerking BPSW: loopt dit (weer) goed?? 
12. Rondvraag en sluiting. 

 
 
 
 
 
Nog te plannen agendapunten: 
 

-  De bedrijfsmaatschappelijk werkers (van de BPSW) willen graag hun werk onder aandacht brengen bij de opleidingen omdat 
‘bedrijfs-sociaal werk’ vaak nauwelijks in het curriculum van de opleidingen zit. En ik denk (Jan-Willem) dat in het nieuwe 
curriculum ‘bedrijfssociaal werk’ nog minder aandacht krijgt. Zij zijn ook bereid gastlessen etc. te geven. 

 
- Het onderwerp schuldhulpverlening wordt steeds belangrijker (in de wijkteams, soms 80% van de aanvragen voor hulp mede 

schulden- gerelateerd). Een sociaal werker die leuk en bevlogen hier over spreekt, wil graag een keer bij het LOO dit onderwerp en de 
rol die het speelt in bijv. wijkteams onder de aandacht te brengen.  Dit is denk ik (Jan-Willem Bruins) ook een onderwerp dat vaak te 
weinig in het curriculum zit. 

 
- Publicatie SEO Marktmonitor private opleidingsmarkt 

 



- De ontwikkelagenda van de sectorraad 
 

1. Complexiteit en samenwerking; 
2. Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt; 
3. Ethische vragen; 
4. Praktijkgericht onderzoek’ 
5. Leven lang leren. 

 

 

 

 

 


