
Verslag 4e bestuursvergadering LOO Social Work 
 
Datum: vrijdag 23 maart 2018 van 13.30 – 15.00 uur 
Plaats: Openbare plek in het Jaarbeursgebouw (Beatrix) te Utrecht 
 
Aanwezig: Leonie Le Sage, Ria Jaspers, Adriaan Oosterloo, Jan-Willem Bruins en Hans Sanders 
(ambtelijk secretaris). 
 
 
Agenda: 
 
13.30 uur: Opening 
 

• Terugblik op het ochtendprogramma  

 

• Stand van zaken m.b.t de vereniging 

Ø Oprichting vereniging (statuten, huishoudelijk reglement); 
o Overdracht (financieel) oude LOO’s (contact hierover met LOO CMV)? 

Ø Website en pr; 
Ø Nieuwe data voor het najaar 2018 (planning bestuursvergaderingen0 

• Jaaragenda en inrichting netwerkstructuur  

Ø Hoe verder? 
Ø Welke acties? 

• Voorbereiding ALV van 1 juni a.s. 

 
• Verslag 3e bestuursvergadering d.d.: 9 maart 2018  

 

• Wel of niet de 5e bestuursvergadering tijdens de tweedaagse op 16 en 17 april? 
 
 

• Wat verder ter tafel komt en rondvraag.  
 
 
 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter, Adriaan Oosterloo. 
 

2. Het punt van de tweedaagse wordt naar voren gehaald 

Bij de inventarisatie blijkt dat iedereen er in principe is op maandag 16 april en dat er op de 
avond ruimte is voor een bestuursvergadering, Adriaan wil eerst nog met de Vereniging 
Hogescholen in conclaaf, omdat de arrangementprijs erg hoog is c.q. te verantwoorden dat 
daar alle bestuursleden zijn. Hij komt hier per mail op terug. 

3. Terugblik op het ochtendprogramma 
v De boodschap over het generieke deel en de wens om sociaal werk als een breed en 

sterk merk neer te zetten, wordt zeker omarmd. 
v Er moet snel een beleidsplan voor de langere termijn opgesteld worden; 



v Wordt concreter over de netwerkgroepen, formuleer de opdrachten en zoek de juiste 
mensen erbij.  

v Het verhaal van Erik Dannenberg wordt als delicaat, inspirerend en duidelijk 
gevonden; het bestuur spreekt haar waardering over deze presentatie uit. Namens het 
bestuur heeft Hans gezorgd voor een boeket en bon bij Erik aan huis. 

 
 

4. Voorbereiding ALV van 1 juni a.s. 
 

Lies Schilder, directeur van de beroepsvereniging van professionals in Sociaal Werk 
(BPSW) wordt door Ria benaderd voor een inleiding.  
Jan-Willem neemt contact op met Harry Hens (Movisie) om over de status van de 
beroepscompetenties te spreken en hierover ook een presentatie te geven op de ALV. 
 
Het motto van deze bijeenkomst zal zijn:’ het versterken van het generieke sociaal 
werk en hoe verhoudt zich dat tot het beroepscompetentieprofiel dat niet zo breed is’. 
 
In de bestuursvergadering van 16 april a.s. zal nader vorm worden gegeven aan de 
agenda; wij weten dan ook of Lies en/of Harry aanwezig kunnen zijn. 
 
Hans wordt gevraagd om bij de planning van de ALV te zorgen dat de ruimte van dien 
aard is, dat ook met 40 personen in een U-vorm gezeten kan worden en dat er 
naambordjes aanwezig zijn. 
 
 

5. Verenigingszaken 
 

v Oprichtingsakte/statuten: Zodra de ‘oud-leden’ zich akkoord verklaard hebben met de 
statuutswijziging, kan de nieuwe akte voor het LOO Social Work gepasseerd worden, de 
inschrijving bij de KvK afgerond worden en een nieuwe bankrekening worden geopend. 
Als er niets tussenkomt, zal deze procedure in de tweede helft van april afgerond kunnen 
worden. 

v PR / Website: mede naar aanleiding wat er die ochtend al gezegd is, moet de website naast 
een openbare startpagina, een gesloten gedeelte hebben waarop ingelogd moet worden met 
een wachtwoord. In dit deel zal het bestuur/ambtelijk secretaris bestanden kunnen 
uploaden zoals verslagen en agenda’s, notities die tijdens de vergaderingen besproken 
worden en interne documenten. Ook zal er een chatfunctie moeten komen, een deel 
waarop weblectures gezet kunnen worden en de mogelijkheid moet bestaan om 
gemakkelijk uit te breiden zonder te veel kosten.  Hans neemt dit mee in het gesprek met 
de vormgever. 

6. Vervolg Jaaragenda 

Naar aanleiding van de discussie van de ochtend, stelt Adriaan voor om een voortgangsnotitie 
te maken en op de volgende vergadering van de 16 april te bespreken; hij wacht hiertoe even 
het verslag van de ochtendvergadering af. 
 
 

7. Verslag 3e bestuursvergadering d.d.: 9 maart 2018  
 

Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 
 
 



8. Rondvraag 
 

Er wordt geen gebruik gemaakt meer van de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering 
om 15.00 uur. De volgende vergadering (5e bestuursvergadering) zal gehouden worden tijdens 
de tweedaagse in st Michielsgestel. 

 
 
 

                                                                                                    Hans Sanders, Zaandam 8 april  2018 


