
Verslag stuurgroep LOO Sociaal Werk ‘nieuwe stijl’ 
 
Datum: vrijdag 3 november 2017 van 12.30 – 14.30 uur 
Plaats: vergadercentrum Domstad te Utrecht 
 
Aanwezig: Joyce v.d. Putten, Adriaan Oosterloo, Jan-Willem Bruins, Pieter van Vliet en Hans Sanders 
(ambtelijk secretaris a.i.) 
  
Voorlopige agenda: 
  

1.      Wat is nodig voor start per 1 jan 2018 met nieuwe LOO-SW? 
a.      Welke rechtsvorm? (wordt voorbereid door JW) 
b.      Hoe contributie innen? (voorstel ter plekke van JW) 
c.      Procedure samenstellen DB en zittingstermijn van dit nieuwe DB (wordt voorbereid door Adriaan en JW) 
d.      Begroting DB (wordt voorbereid door Adriaan) 
e.      Ambtelijk secretariaat 

2.      Nieuwe (netwerk-) structuur LOO-SW (oriënterend gesprek) 
3.      Professionalisering LOO-SW (oriënterend gesprek) 

a.      Facilitering db-leden 
b.      Communicatie, Website 

4.      Voorbereiden 8 december (GLOO) 
          en nog toegevoegd: procedure om te komen tot een vertegenwoordiging van 2 personen per deelnemende hogeschool. 

  
Met broodjes en soep en Pieter iets later, wordt de vergadering geopend door Adriaan, die voor deze 
vergadering wordt aangewezen als voorzitter. 
 
De vergadering wordt gestart met een analyse wat er speelt in de verschillende geledingen. 

§ Jan-Willem en Adriaan geven aan dat er best een goede stemming heerste op de vorige 
bijeenkomst van 13 oktober, dat er op grond van een vluchtige peiling redelijk commitment 
bestaat over de uitgangspunten om tot een nieuw LOO Sociaal Werk te komen en dat er 
slechts een paar tegengeluiden waren; wel werd aangegeven dat er bij meer personen onvrede 
heerst, maar die tijdens de vergadering niet aanwezig waren. 

§ Joyce geeft aan dat er binnen het LOO SW meer personen hun negatieve geluid hadden laten 
horen, als: 

o Zien weinig terug van de netwerkstructuur 
o Oude voorzitters worden als ‘oud’ gezien (oud denken) 
o Gevoel van één tegen drie. 

§ Joyce geeft daarnaast aan dat er binnen het LOO SW ook wel positieve geluiden zijn 

De punten worden nog wat nader uitgediept en vervolgens de vraag gesteld wat nodig is om de zaak 
te keren. Kernpunten die hierbij worden geformuleerd zijn: 

o Goede en heldere procedures; 
o Vertrouwen kweken; 
o Beeldvorming duidelijker richten vanuit de inhoud naar een netwerkorganisatie; 
o 100% commitment aan het nieuwe opleidingsdocument; 
o Duidelijk laten zien, dat het bestuur zich volledig richt op het nieuwe LOO en niet meer een 

vertegenwoordiger van het oude LOO (wat gelijkgesteld wordt met het oude denken). 
o Start maken zonder ruis en met volledige transparantie. 

Ook wordt de mogelijkheid geopperd dat een of meerdere voorzitters van het ‘oude’ zich niet 
kandideren. 



Vervolgens worden de scenario’s voor een verkiezing om tot een nieuw bestuur te komen, 
besproken. Hierbij wordt nog een voorstel van Joyce aan de orde gesteld om het bestuur te kiezen 
op basis van inhoudelijke portefeuilles en het voorstel van Hans om een geheel onafhankelijk 
persoon te zoeken als inhoudelijk ‘boegbeeld’. 
De twee laatste voorstellen worden uiteindelijk na discussie verworpen, omdat daar (op dit moment) 
nog te veel haken en ogen aan zitten. 
 
Uitkomst is dat er twee scenario’ s aan alle leden worden voorgelegd op 8 december aanstaande, 
t.w. 

1. De besturen van de oude Loo’s stellen een procedure in en komen (al dan niet in overleg met 
de leden van dat LOO) tot een voordracht; 

2. De kandidaatstelling wordt voor iedereen opengesteld en er worden nadere voorwaarden 
geformuleerd. 

De nadere voorwaarden betreffen: transparantie, 1 stem per hogeschool, kiezen voor 4 
bestuursleden met een afspiegeling van de oude LOO’s, naast organisatorische en formele functies 
ook inhoudelijke portefeuilles aangeven. 
 
Hans wordt gevraagd dit nader uit te werken in een protocol. 
 
Aangezien dit agendapunt bijna de hele vergadertijd in beslag heeft genomen en een aantal 
aanwezigen ook naar een andere bijeenkomst moeten, wordt de agenda tot een paar puntjes 
ingekort en de rest naar de volgende vergaring doorgeschoven. 
 
Contributie innen 
De voorzitter stelt voor om nog op kort termijn de contributie (voorlopig vastgesteld op 1.500,- euro) 
over het jaar 2017 dit kalenderjaar te innen. Iedereen stemt hiermee in en aan Hans wordt gevraagd 
de uitvoering hiervan ter hand te nemen. 
 
Inhoudelijk onderwerp volgende gezamenlijke bijeenkomst op vrijdag 8 december 2017 
Op de laatste bijeenkomst van 13 oktober is nadrukkelijk gevraagd het thema Registraties te 
agenderen; er werd zelfs geopperd om niet een vrijblijvende discussie aan te gaan, maar met 
concrete voorstellen en ideeën te komen omdat het onderwerp momenteel vrij actueel is in de 
onderwijsontwikkeling. 
Er wordt voorgesteld om twee tot drie sprekers (Jeugd, GGZ-agoog, ……) te zoeken die het 
onderwerp vanuit verschillende ooghoeken kunnen belichten en daarna een gespreksronde met de 
inleiders. Adriaan neemt op zich om de inleiders te rekruteren. 
 
Volgende vergadering 
De volgende vergadering van de stuurgroep zal zijn op vrijdag 8 december 2017 van 16.00 – 19.30 
uur bij restaurant Se7en op de Mariaplaats in Utrecht (vergadering is incl diner). 
 
 
                                                                                        Hans Sanders, 12 november 2017 

 
 

 

 


