
 
 
Verslag 6e bestuursvergadering LOO Social Work 
 
Datum: vrijdag 1 juni 2018 van 13.45– 14.30 uur 
Plaats: Vergadercentrum Domstad te Utrecht 
 
Aanwezig: Leonie Le Sage, Ria Jaspers, Adriaan Oosterloo, Jan-Willem Bruins en Hans Sanders 
(ambtelijk secretaris). 
 
 
Het is een korte bestuursvergadering na de ALV van die ochtend en een aantal bestuursleden gaat door 
de vergadering van de sectorraad 
 

1. Opening 

Na de opening door Adriaan Oosterloo, krijgt Jan-Willem Bruins het woord, die zijn situatie toelicht 
bij Windesheim. Hij geeft aan dat hij niet in zijn huidige functie terug zal keren en dat hij in 
onderhandeling is over zijn positie. Duidelijk is wel dat hij zijn functie als bestuurslid van het LOO 
SW en vertegenwoordiger namens Windesheim moet neerleggen. In principe zal hij zijn ontslag bij 
het LOO SW indienen per 1 augustus 2018. 
 

2. Terugblik op het ochtendprogramma 

Unaniem wordt vastgesteld dat het een goed ochtendprogramma was en dat goed is ingespeeld op de 
vragen van de vertegenwoordigers (dit ook n.a.v. de vorige ALV). 
 
Ook wordt vastgesteld dat het bestuur onderling goed bezig is en in een goede harmonie samenwerkt. 
 

3. Voorbereiding volgende ALV (5 oktober 2018). 

Voorgesteld wordt om tijdens de ALV van 5 oktober a.s. twee thema’s centraal te stellen, t.w. 

v Profiel Jeugdzorg  
v Afstudeertraject binnen de nieuwe opleiding Social Work 

Aan Leonie Le Sage wordt gevraagd de voorbereiding op deze thema’s op te pakken en een pakkende 
tekst te maken voor de agenda. 
 

4. Thema’s voor een volgende keer 

Voor de ‘to-do-list’ c.q. agenda voor de volgende ALV’s: 

v Wat is het juiste gremium om samen te werken met werknemers- en werkgeversorganisaties 
om het competentieprofiel te beleggen? 

v Sociale technologie (Avans…Kees van Dam). 



 

5. Data volgende vergaderingen 

De eerstvolgende bestuursvergadering is vrijdag 21 september 2018 van 10.00 – 12.00 uur met lunch 
(Vergadercentrum Domstad) 
 
Voor de overige vergaderingen in het najaar 2018 en voorjaar 2019 moet nog een check gemaakt 
worden met de data van het SAC en sectorraad. 
 

6. Sluiting 

Om 14.30 uur sluit Adriaan Oosterloo de vergadering 
 
 
 
Hans Sanders, Zaandam juli 2018 


