
 
 

Minisymposium De Kracht van Sociaal Werk  -  9 november 2017 - Culemborg 
 

De Kring Andragologie van de UvA organiseert in samenwerking met uitgeverij Boom het minisymposium ‘De Kracht 

van Sociaal Werk’. Een middag vol interessante workshops en plenaire sessies. 

 

Thema 

De decentralisaties zoals deze door het kabinet Rutte 2 zijn ingezet zijn inmiddels grotendeels uitgevoerd. Het stof van 

de grote nadruk op 'Eigen Kracht', zoals in het begin van de kabinetsperiode gepropageerd werd, lijkt wat gedaald. 

Betekent dit dat we inmiddels helderder zicht krijgen op wat dit voor het moderne sociale werk inhoudt?  En wat is de 

invloed van trends en begrippen die de laatste jaren in toenemende mate een rol spelen in samenleving en sociaal 

werk. Begrippen als 'Wederkerigheid', 'Superdiversiteit', 'Radicalisering', 'Eigen kracht' of   'De Kloof'. 

Wat is de betekenis van sociaal werk en de rol van sociale professional in onze gedecentraliseerde, snel veranderende 

en steeds verder 'vermarkte' samenleving? 

En wat betekenen deze ontwikkelingen voor de professionaliteit en het vakmanschap van de sociaal werker?   

 
Het symposium begint plenair met een tweetal inleidingen van Frans Spierings en Marcel Spierts. 

 

Marcel Spierts: ‘Sociaal werk tussen individu en samenleving’ 

Marcel Spierts gaat in op de maatschappelijke opdracht van sociaal werk in tijden van een 

veranderende verzorgingsstaat. Tevens schetst hij wat het ‘activeren, ondersteunen en verbinden’ 

vraagt van het vakmanschap van sociaal werkers. 

 

                                                                                                                                                    

 

Frans Spierings: Opleiden tot sociaal werker in vijf kerncompetenties: kan dat? 

Frans Spierings zal ingaan op hoe een basale leerhouding te verwerven om als sociaal werker te 

kunnen voldoen aan de maatschappelijke opdracht. Zowel tijdens de studie als daarna. Hoe 

ontwikkel je je tot een startbekwaam sociaal werker en vervolgens tot een ervaren, samen met 

en van elkaar lerende, sociale professional. 

 

Het tweede deel van dit minisymposium bestaat uit een achttal verschillende workshops rond 

actuele thema's en recente ontwikkelingen in de praktijk van het sociaal werk. De inleidingen worden verzorgd door 

onderzoekers en praktijkmensen die een bijdrage hebben geleverd aan basis- en praktijkboeken, door Boom 

gepubliceerd. Zij zullen naast hun eigen thema's actuele ontwikkelingen en inzichten behandelen. 

U kunt twee workshops kiezen van deze gerenommeerde sprekers. Voor meer informatie over de workshops zie 

hieronder: Workshops 9 november ‘De kracht van sociaal werk’.  

 



Het minisymposium is interessant voor professionals in de sociale praktijk, docenten van Hogescholen en 

beroepsopleidingen en beleidsmedewerkers en bestuurders in het sociaal domein. 

Schrijft u nu in voor het minisymposium op 9 november en verzeker u van deelname aan het programma en de 

workshops! 

 

Praktische informatie 

 

Locatie: UniePlaza in Culemborg (naast het station), Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg 

Tijd: Inloop vanaf 13.00 uur. Het programma start om 13.30 uur en eindigt rond 17.00 uur.  

        Aansluitend kunt u met vakgenoten napraten onder het genot van een hapje en drankje. 

Prijs: € 60 pp 

Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden. 

 

Vragen?   Neem contact op via e-mail met Annet Wilbers | Marketing. 
 

 
  

 
 

 
Workshops - Minisymposium De Kracht van Sociaal Werk -  

9 november 2017 
 

Workshop 1. Dirk Geldof. Sociaal werk in een superdiverse samenleving.  
Demografische transitie als uitdaging voor hulpverlening. 
Onze samenleving wordt superdivers, zeker in de steden. In steden als Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag, of in Brussel en Antwerpen, heeft de meerderheid van de bevolking wortels in migratie. De 
clëntenpopulatie wordt diverser en stilaan ook de hulpverlening.   
Waarom en hoe helpt het kader van superdiversiteit ons om die nieuwe werkelijkheid helder te zien 
én er krachtgericht mee om te gaan? Wat betekent dit voor sociaal werk en zorg in termen van nood 
aan interculturele competenties en divers-sensitieve zorg. Wat kunnen wij er mee en hoe verhouden 
superdiversiteit en kruispuntdenken of intersectionaliteit zich dan tot elkaar? 
 

Workshop 2. David ter Avest. Zelforganisatie en Publieke Ruimte. 
De veranderingen in het sociale domein zijn voelbaar tot in de haarvaten van de samenleving - ook is 
de sociaal-fysieke infrastructuur flink opgeschud. Verscheidene ontmoetingsplekken, zoals 
buurthuizen, zijn gesloten of in het nauw gekomen door bezuinigingen, bestaande plekken zijn van 
karakter veranderd en nieuwe publieke plekken zijn gecreëerd. Op al deze plekken komen de spelen, 
dilemma’s en opgaven van het sociaal domein letterlijk bij elkaar. In deze workshop wordt aan de 
hand van onderzoek deze dynamiek geduid en op interactieve wijze hierop gereflecteerd. We kijken 
vooruit naar de betekenis en de potentiële rol van ontmoetingsplekken en de veranderende rol van 
de nieuwe sociale professional.  

 
Workshop 3. Gerda Scholtens. Ervaringsdeskundigen als missing link.  
Wat is ervaringskennis, wat zijn motieven van mensen om als ervaringsdeskundige te gaan werken en 
in welke functies zijn zij dan werkzaam. Met deze vragen beginnen we de workshop 
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ervaringsdeskundigen als missing link. Ervaringsdeskundigen zijn inmiddels naast zorginstellingen als 
de Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Verstandelijk Gehandicaptenzorg, actief op 
allerlei maatschappelijke terreinen: in het netwerk tegen armoede, in zelforganisaties en soms ook in 
socialewijkteams. In principe zijn ervaringsdeskundigen werkzaam op twee sporen: ze ondersteunen 
mensen in hun herstel en empowerment én zij bieden professionals en mensen uit de sociale 
omgeving van de cliënt informatieve workshops en trainingen aan. In de workshop laten we 
voorbeelden zien van initiatieven op beide terreinen. Aan bod komen onde r meer de 
herstelacademie, het concept van de herstelwerkplaats en het tandem ontwikkeltraject.   
We besluiten de workshop met twee vragen: wat zou een ervaringsdeskundige in uw werk kunnen 
betekenen? En, als u al samenwerkt met ervaringsdeskundigen, wat zijn dan de ervaringen? 
 

Workshop 4.  Erik Jansen. “Your system needs an upgrade”. Sociale technologie in sociaal 
werk. 
In de samenleving is technologie alomtegenwoordig. Technologische ontwikkelingen hebben 
onvermijdelijk invloed op sociale relaties en sociale kwaliteit. Denk hierbij aan hoe de smartphone in 
korte tijd het sociaal gedrag van mensen ingrijpend heeft veranderd. Makers van technologie, en in 
het kielzog hun “followers”, zijn vaak erg enthousiast over wat hun geesteskind heeft te bieden. 
Daartegenover staan pessimisten die vinden dat technologie de sociale kwaliteit van samenleving en 
gemeenschap onherroepelijk uitholt. Maar de invloed die technologie daadwerkelijk heeft op de 
levens van mensen blijkt vaak veelkleuriger dan deze voorstanders of tegenstanders doen geloven.  
Om zijn maatschappelijke rol goed te vervullen zou de sociaal werker veel beter dan nu het geval is 
de technologie in sociale praktijken kritisch moeten kunnen duiden en inzicht moeten kunnen 
verwerven in wat specifieke technologie bijdraagt aan de levenskwaliteit van cliënten en bewoners. 
Vervolgens zou hij daar ook naar moeten kunnen handelen. In deze workshop gaan we eerst in op 
voor de sociaal werker relevante theoretische overwegingen en gaan we aan de slag met enkele 
praktische handvatten. 
 

Workshop 5. Thomas Kampen. Bewakers van wederkerigheid.  
Steeds meer is het sociale beleid gebaseerd op 'Wederkerigheid'. Van steeds meer bijstandscliënten 
wordt verwacht dat ze een tegenprestatie leveren of een maatschappelijk nuttige tegenprestatie 
(MNT). Deze 'notie van wederkerigheid' heeft gevolgen voor allerlei soorten sociaal werk. Met name 
klantmanagers van sociale diensten moeten hun cliënten tot een tegenprestatie bewegen of zelfs 
dwingen. Maar ook andere sociaal werkers worden geconfronteerd met cliënten die verplicht 
worden 'te participeren' of vrijwilligerswerk te doen. Wat betekent dit voor hun vak/professie? En 
wat kan er beter?  
 

Workshop 6. Philip Karré. Sociaal werk en Sociaal ondernemerschap. 
 
Met de huidige invullingen van het begrip 'participatiesamenleving', de verschillende decentralisaties 
en steeds verder doorgevoerde marktwerking is het sociale domein de laatste jaren ingrijpend 
veranderd. Maatschappelijke initiatieven komen niet meer vanuit de 'civil society' maar van onderop 
en lokaal.  
In deze workshop onderzoeken we of de sociaal werker met sociaal ondernemerschap meer grip op 
en inzicht in deze nieuwe werkelijkheid kan krijgen. Wat is dat eigenlijk 'Sociaal Ondernemerschap?' 
En hoe verhoudt zich dit tot sociaal werk?   

 
Workshop 7. Rituelen in de Jeugdzorg. Informatie volgt nog.  

 
Workshop 8. De Kracht van Kunst en Cultuur.  Informatie volgt nog. 



 
De inleiders 

Marcel Spierts is onderzoeker en publicist op het gebied van sociaal werk, educatie en cultuur. Als 

docent/onderzoeker aan de Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam was hij 

verantwoordelijk voor de oprichting van Youth Spot, het onderzoeks- en praktijkcentrum voor 

jongerenwerk. Hij promoveerde op de professionalisering van sociaal -culturele beroepen. Hiervoor 

ontving hij de De la Courtprijs 2015 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 

(KNAW). Voor meer info: marcelspierts.nl 

 

Frans Spierings  is lector bij Hogeschool Rotterdam op het gebied van Opgroeien in de Stad en 

directeur van Kenniscentrum Talentontwikkeling. Hij promoveerde in 1996 met het proefschrift "Op 

eigen kracht - een onderzoek naar het dagelijkse leven van logementbewoners". Hij heeft onderzoek 

gedaan naar dak- en thuislozen, armoede, prostitutie, jeugdproblematiek, leefbaarheid en veiligheid 

in de stad. E-mail: f.c.p.p.spierings@hr.nl 

 

Dirk Geldof is socioloog, docent aan de Universiteit Antwerpen, aan de Karel de Grote Hogeschool 

(Antwerpen) en Odisee (Brussel). Hij is auteur van het boek 'Superdiversiteit. Hoe migratie onze 

samenleving verandert' en co-auteur van ‘Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van 

superdiversiteit’  

 

David ter Avest is stadsgeograaf en schrijft zowel binnen het ruimtelijk domein als het sociaal 

domein over stedelijke vraagstukken. Hij is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Dynamiek 

van de Stad bij de Hogeschool Inholland en aan de werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. 

 

Gerda Scholtens werkt als zelfstandig professional en kwartiermaker in de GGZ en de welzijnssector. 

Zij werkt samen met ervaringswerkers aan de implementatie van herstel ondersteunende zorg 

binnen GGZ en wijkgericht werken. 

 

Erik Jansen is als associate lector Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief verbonden aan het 

Kenniscentrum HAN Sociaal. Hij houdt zich bezig met diverse onderwerpen in het sociale domein 

zoals capabilities, participatie en informele dienstverlening. 

 

Thomas Kampen is socioloog en bijzonder lector ‘De Gezonde Samenleving’ bij Hogeschool 

Inholland. Hij is als universitair docent verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij 

promoveerde in 2014 op het proefschrift 'Verplicht Vrijwilligerswerk'. Hij doet onderzoek naar 

veranderingen in de verzorgingstaat, in het bijzonder bij de decentralisaties van langdurige zorg, re-

integratie en jeugdzorg. 
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