
Oproep 
 
De Vereniging Canon Sociaal Werk zoekt voor het verder ontwikkelen en het dagelijks 
onderhoud van de site www.canonsociaalwerk.eu meerdere  
 

ONDERNEMENDE REDACTEUREN 
 
Van onze mederedacteuren wordt het volgende verwacht: 
 

- Historische belangstelling en actieve betrokkenheid bij de sociale sector in de ruime 
betekenis. 

- Ondernemingsgeest en creativiteit om nieuwe projecten te starten, daar financiering en 
menskracht voor te organiseren. 

- Het vermogen om zelfstandig te functioneren in een team dat voornamelijk digitaal 
opereert. 

- Bereidheid om tijd te investeren in het dagelijks onderhoud van de ruim 350 vensters 
van het ‘wikipendium’ canonsociaalwerk.eu. 

- Bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor redactie- en verenigingstaken. 
- Oog voor de functionaliteit van de verschillende canons voor onderwijs en werkveld. 
- Bereidheid om binnen het format te werken en in teamverband onderlinge correcties 

en bijsturing toe te laten. 
 
Toelichting  
De redactie van de Canon sociaal werk bestaat momenteel uit vier personen (twee uit 
Nederland, Maarten van der Linde en Jos van der Lans, twee uit Vlaanderen, Jan Steyaert en 
Wim Verzelen). Met dit viertal is tot nu toe al het werk verzet. De groei- en 
ontwikkelmogelijkheden van de Canon nemen echter almaar toe. Gegeven die potentie heeft 
de redactie behoefte aan uitbreiding met nieuwe ondernemende redacteuren die enthousiast en 
energiek willen bijdragen aan het realiseren van de nieuwe mogelijkheden. Daarbij gaat het 
over het updaten van het bestaande, maar vooral over de ontwikkeling en organisatie van 
nieuwe Canons, bijvoorbeeld op het terrein van ouderenzorg, verzorging en verpleging, 
verslavingszorg, opbouwwerk, volkshuisvesting, enzovoort.  
 
De rechtsvorm waaronder de redactie opereert is een verenigingsvorm, waarbij de redacteuren 
in feite de vereniging vormen. Als basis is deze vereniging een vrijwilligersorganisatie.  
Honorering van redacteuren is mogelijk als er externe financiers worden aangesproken om 
projecten te bekostigen. Voor de meeste Canons is dat tot nu toe steeds het geval geweest.  
 
De financiële middelen die de Vereniging Canon Sociaal Werk tot op heden heeft verworven 
voor het onderhouden van de site en het bekostigen van nieuwe projecten en uitbreidingen 
zijn:  

- financiële (en ook immateriële) bijdragen van instellingen in de vorm van 
maatschappelijk aandeelhouderschap; 

- financiële bijdragen in de vorm van subsidies, van (lokale) overheden en/of fondsen) 
- het verrichten van werkzaamheden voor derden; 
- inkomsten als gevolg van verkoop van producten, met name boekedities van de Canon 

maatschappelijke opvang en de Canon zorg voor de jeugd.   
 

http://www.canonsociaalwerk.eu/�


De redactie zet de lijnen uit en neemt besluiten tijdens redactievergaderingen die tenminste 
twee keer per jaar worden gehouden. Redacteuren nemen verantwoordelijkheid voor 
specifieke projecten en voeren deze zelfstandig uit, eventueel in samenwerking met derden. 
 
De gevraagde tijdsbesteding varieert en is afhankelijk van welke projecten en 
verantwoordelijkheden de redacteur onder handen heeft en welke initiatieven hij/zij neemt.  
Wel wordt verwacht dat hij meedenkt en meeleest met de activiteiten van andere redacteuren 
en (pro)actief in het zeer frequente e-mailverkeer. De tijdsbesteding kan daardoor variëren 
van  een enkel uur per week tot gedurende periodes een veel intensiever tijdsbeslag. In dat 
laatste geval kan indien er sprake is van gerealiseerde projectfinanciering ook de mogelijkheid 
ontstaan tot honorering van de activiteiten. 
 
Meer informatie over het ontstaan van de Canon sociaal werk sinds 2006 tref je aan op: 
http://www.canonsociaalwerk.eu/nl/overdecanon.php 
En op: 
http://www.canonsociaalwerk.eu/nl/toelichting.php 
 
Informatie kan worden ingewonnen voor Vlaanderen bij Jan Steyaert (04 79610434, 
jan@steyaert.org), WimVerzelen (04 77705574, wim.verzelen@telenet.be), voor Nederland 
Maarten van der Linde (06 52546895, maartenvanderlinde@planet.nl) of Jos van der Lans 
(020 4194657, info@josvdlans.nl).  
 
Mocht je geïnteresseerd zijn stuur ons per email wat informatie over je achtergronden en 
motivatie. We maken dan graag een afspraak om met jou in gesprek te gaan.  
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