
 
 
Verslag 8e bestuursvergadering LOO Social Work 
 
Datum: vrijdag 23 november 2018 van 10.00– 13.00 uur 
Plaats: Restaurant Se7en te Utrecht 
 
Aanwezig: Leonie Le Sage, Ria Jaspers, Adriaan Oosterloo, Jan-Willem Bruins en Hans Sanders 
(ambtelijk secretaris). 
 
 
 
Agenda 8e bestuursvergadering LOO Social Work 
 
Datum: vrijdag 23 november 2018 van 10.00 – 13.00 uur (incl lunch) 
Plaats: Restaurant Se7en te Utrecht. 
 

1. Opening 
2. Terugblik werkconferentie d.d. 2 november j.l. (incl. Presentatie beeld en tekst) 
3. Bespreking kandidaten voor bestuursfunctie; 
4. Hervedeling functie van penningmeester; 
5. Opstellen definitieve agenda voor ALV van 14 december a.s. (wie doet wat?) 

• Elise Nauta, voorzitter sectorraad; titel presentatie? 
• Kees van Dam, Marcha Hartman en Bram Wicherink; ‘sociale technologie’. 
• Jan-Willem Bruins; presentatie beroepsvereniging (BPSW). 

6. Contributie 2018-2019 
7. Uitvoering van de vergoedingsregeling bestuursleden 
8. Nadere invulling aan netwerkgroepen op de profielen (zie ook de notulen van 5 oktober 2018/ rondvraag; 
9. Uitwisseling leeruitkomsten (zie ook de notulen van 5 oktober 2018/ rondvraag Adeline Stel);  
10.  Voorstel Jan-Willem Bruins inzake samenwerking met de beroepsvereniging (BPSW) en de mogelijkheid om studenten te 

faciliteren voor een lidmaatschap; 
11.  Verslag 7e bestuursvergadering d.d. 21 september 2018; 

 
 
 

1. Opening 

Adriaan Oosterloo opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij stelt voor om aan de agenda bij 
agendapunt 5 een ‘doorkijk’ naar de vergadering van 5 april 2019 toe te voegen. 
 
 

Warmloop rondje 

Gesproken wordt over de positie van het profiel Welzijn en Samenleving en de discussie over de 
registraties van sociaal werk, waarbij de vakbonden grote invloed uitoefenen; de vraag is echter de 
relevantie en de civiele implicatie hiervan als er gewedijverd wordt om iedereen te registreren, ook al 
voor hulpverleners die een minimum contract hebben. 
 
Een andere zorg die uitgesproken wordt is de terugloop van de instroom bij de voltijd-opleidingen 
(behalve in de grote steden als Rotterdam en Amsterdam) en de flinke bezuinigingen waarmee de 
meeste hogescholen te kampen hebben. 



 
 

2. Terugblik Werkconferentie ‘Welzijn & Samenleving’ van 2 november j.l. 

Een flinke opkomst en door de aanwezigen als zeer positief ervaren; de behoefte naar informatie en de 
absorptie naar de inhoud, was vooral te merken bij de opleidingen die nog volop in de ontwikkeling 
van de nieuwe opleiding zitten. 
Wel werd geconstateerd dat de houdbaarheid van de sprekers in het ochtenddeel aan het overschrijden 
is en de inleidingen soms wat ‘oudbollig’ overkwamen. 
Waardering voor de voorbereiding en organisatie en de behoefte om dit soort bijeenkomsten voor en 
door docenten (en onderwijsontwikkelaars) vaker te organiseren, waarbij in de toekomst voorkomen 
moet worden dat de nadruk te veel op één profiel komt te liggen. 
 
In het motto van het LOO SW moet nadrukkelijk blijken dat er aan een ‘breed sociaal werk’ wordt 
gewerkt. 
 

3. Bestuursvacature als gevolg van het vertrek van Jan-Willem Bruins 

Op de ontstane vacature in het bestuur door het vertrek van Jan-Willem Bruins heeft zich één 
kandidaat gemeld. Op basis van het CV, de motivatiebrief en het (telefonische) gesprek met Adriaan, 
wordt instemmend geconstateerd dat de kandidaat voldoet aan het profiel en het bestuur graag over 
zou willen gaan tot benoeming. 
Hans zal namens het bestuur de vertegenwoordigers van de hogescholen informeren over de 
voordracht van de kandidaat in de ALV van 14 december a.s. Een stemming wordt niet nodig geacht, 
tenzij één van de vertegenwoordigers bezwaar  tegen deze procedure maakt. 

4. Herverdeling functie van penningmeester 

Met het vertrek van Jan-Willem is ook de taak van penningmeester vrij gekomen.. Besloten wordt dit 
punt in de volgende bestuursvergadering te bespreken als het bestuur weer op sterkte is. 
 

5. Opstellen van de definitieve agenda ALV van 14 december 2018 

Na alles doorgesproken te hebben is de volgende agenda voor de 14e tot stand gekomen: 
 
 

10.00 uur     Opening en vaststellen agenda 
 
10.05 uur      Mededelingen, w.o. 
 

§ verenigingszaken; 
§ voordracht en benoeming nieuw bestuurslid; 
§ …………………………………………………… 

 
 
10.20 uur     Jan-Willem Bruins, directeur BPSW (beroepsvereniging voor professionals in sociaal werk) 
 

Samenwerking BPSW en onderwijs en de mogelijkheid om eindejaarsstudenten te faciliteren voor 
lidmaatschap. 

 
10.45 uur         In gesprek met…………Elise Nauta, voorzitter sectorraad HSAO 
               

• verduidelijking van de keuzes voor de profielen; 
• registraties en de ontwikkeling op dit terrein; 
• de ontwikkelagenda (blauwe boekje); 



• de verhoudingen tussen de sectorraad, SAC en de LOO’s en wat wordt waar besloten; 
• tegen welke knelpunten lopen opleidingen tegenaan? 

 
 
11.15 uur         Koffie/thee pauze 
 
11.25 uur         Sociale technologie; Marcha Hartman. Bram Wicherink en Kees van Dam 
 

• kleine presentaties over technologie en welzijn, de digitale sociaal werker en technologie in het 
curriculum; 

• thematafels 
• plenaire terugkoppeling. 

 
 
12.40 uur         Afscheid Jan-Willem Bruins  
 
12.45 uur         Bespreking van het verslag van de 3e bijeenkomst op 5 oktober j.l. 
 
12.50 uur         Rondvraag  
 

        13.00 uur         Sluiting en vervolgens een gezamenlijke lunch. 
 
 
 
 
Vervolgens wordt ook vast een doorkijk gemaakt naar de bijeenkomst/ ALV van 5 april 2019.  
 
Ria stelt voor om deze bijeenkomst vooral te richten op de inhoud, de onderwijsontwikkeling en dan 
vooral gericht op nieuwe ontwikkelingen en innovatie. 
De gedachten gaan hierbij uit om een aantal organisaties uit te nodigen, waaronder de GGZ-academy, 
Augeo en de VGN, maar ook andere aanbieders zijn welkom. 
Over de aanwezigheid van uitgevers en hun rol in het thema ‘onderwijsvernieuwing’, wordt nog 
nagedacht.  
Tevens wordt door de overige bestuursleden de suggestie gedaan ook deze bijeenkomst breder te 
maken en meer collega’s uit te nodigen. 
Ook het voorstel om docenten en jeugdzorgmedewerkers met elkaar uit wisselen en soortgelijke 
initiatieven, worden gezocht als ‘best-practises’.  
 
Wordt vervolgd!  
 
 

6. Contributie 2019: 

In principe is het de tijd om de contributie voor het nieuwe jaar te heffen; de vraag is opgeroepen of 
het nodig is om dit jaar een contributieheffing te doen, daar het saldo in kas voldoende is om een 
buffer te hebben. 
De discussie is vooral ingezet omdat het batig saldo, na overdracht van de ‘oude LOO’s’ niet direct 
een reden is om opnieuw contributie te heffen en ook over 2018 ook geen contributie is geïnd. 
 
De bestuursleden zijn echter van mening dat het niet goed is om geen contributie te heffen of om te 
wisselen met bedragen; wel, niet of nu een beetje, zijn zaken die eerder onduidelijkheid geven dan dat 
zij verantwoord zijn. Daarbij komt dat wij in de toekomst meer werkbijeenkomsten voor en door 
docenten willen organiseren en een buffer eerder noodzaak is.  
 
Het besluit wordt genomen om voor 2019 de contributie te heffen en Hans zal de facturen verzenden. 
 

7. Uitvoering vergoedingsregeling bestuursleden. 

Conform eerdere besluitvorming wordt afgesproken de vrijwilligersvergoeding plus eventuele 
reiskosten over 2018 aan de bestuursleden uit te betalen.  



Waar eventueel meer uren zijn gemaakt, kunnen deze met een urenopgave worden gedeclareerd 
binnen de vastgestelde begrotingsbedragen (dit zal vooral voor Adriaan en Hans van toepassing zijn). 
Hans voert uit. 
 
 
 
 
 

8.  Stand van zaken netwerkgroepen 

• Welzijn & Samenleving: Jan-Willem verwijst naar de werkconferentie van 2 
november j.l.;  

• Zorg: Ria geeft aan dar dit nog opgestart moet worden;  
• Jeugd: Leonie geeft aan inmiddels 6 personen te hebben die hun belangstelling hebben 

aangegeven; na de vergadering van 14 december aanstaande heeft zij een afspraak met 
deze netwerkgroep;  

 

9. Uitwisseling leeruitkomsten: 

Flexibilisering van het onderwijs en het uitwerken van leeruitkomsten. Het bestuur acht dit thema van 
uiterst belang en zal dit in het vergaderschema inpassen.  
Mogelijke planning is de vergadering van mei 2019 en de indiener (Adeline Stel, Hs Windesheim, 
Zwolle), zal gevraagd worden input te leveren. 
 
 

10. BPSW; beroepsvereniging van professionals in sociaal werk: 

Jan-Willem Bruins brengt een document in, waarin hij een voorstel doet om eindejaars studenten 
Social Work gedurende een jaar een gratis lidmaatschap aan te bieden van de BPSW 
(beroepsvereniging van professionals in het sociaal werk). 
 
In het lidmaatschap zit een welkomstpakket, een abonnement van het vakblad Social Work, een gratis 
deelname aan de Nederlands-Vlaamse Social Work conferentie en deelname aan de intervisie-
communities. 
 
Over het idee, is iedereen het wel eens en past ook goed bij de competentie no 10. Probleem is echter 
dat het geld op de voorgrond staat en het voorstel om de hogescholen te laten bijdragen; een heikel 
punt in deze tijd waarin de hogescholen te maken hebben met flinke bezuinigingen. 
 
Voorstel is dat Jan-Willem dit punt op de ALV aan de orde stelt en dat het voorstel, afhankelijk van de 
reacties aldaar, wel of niet opgepakt wordt. 
 

11. Verslag van de 7e bestuursvergadering d.d. 21 september 2018 

Zowel redactioneel als inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen danwel aanvullingen, waarmee 
het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de ambtelijk secretaris. 
 
 



12. Rondvraag. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Nog wel wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om op te merken dat: 
 

- de tekorten in de zorg en welzijn significant toenemen en dat dit implicaties heeft voor het 
opleiden; 
 

- de BPSW ook sterke banden heeft met de Vlaamse broeders en zusters;  
 

- Leonie blij is dat Elise Nauta op de bijeenkomst van 14 december langskomt en hoopt dat de 
verhoudingen in de diverse gremia duidelijker worden; 

 
- Adriaan het belangrijk vindt dat wij de contacten onderhouden met Elise Nauta en Michele 

Garnier als respectievelijk voorzitter van de sectorraad en het SAC en met de nieuwe 
secretaris van de Vereniging Hogescholen (waar Adriaan inmiddels een afspraak mee heeft 
staan in januari); 

 
- Lisette Weijers als voorzitter van het LOO Pedagogiek door Hans op de hoogte gehouden 

wordt met agenda’s en verslagen van het LOO SW en Leonie ‘warme’ contacten met haar 
onderhoudt. 

 

- In de volgende ALV van 14 december aanstaande Jan-Willem Bruins afscheid neemt als 
bestuurslid en penningmeester. Afspraken worden gemaakt over cadeau ’s en de toespraken 
(ca 5 minuten). 

 

De vergadering wordt om 13.00 uur afgesloten. 
 
 
 
 
 
Hans Sanders,         
Zaandam ,11 december 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


