NIEUWSBRIEF
Netwerk Geschiedenis Sociaal Werk
Nummer 17 – SPECIAL GESCHIEDENISonline PUBLIEKSPRIJS
31 januari 2015
Redactie: maartenvanderlinde@planet.nl
Zestien canons online: Nederland / Vlaanderen / Internationaal / Vier in voorbereiding /
Neem een kijkje op: http://www.canonsociaalwerk.eu/.
Laatste week: Nek‐aan‐nek race in de wedstrijd voor de Geschiedenis online Publieksprijs.
DANK aan iedereen die gestemd heeft. Het is echt spannend.
Veel DANK ook voor de aanbevelingen en positieve commentaren op de website van de
Geschiedenis online prijs. Hieronder een selectie uit de meer dan 500 achtergelaten berichten.

Wie nog niet heeft gestemd, het kan nog tot en met donderdag 5 februari a.s.
Stem via deze link:
http://www.geschiedenisonlineprijs.nl/kandidaten?alias=canonsociaalwerkeu&type=W
Voor de Twitteraars onder ons, plaats een tweet naar je volgers, bijvoorbeeld:
In tijden van transitie is @CanonSocWerk een onmisbaar baken. Mijn stem voor de Geschiedenis
Online Prijs hebben ze: http://bit.ly/1AXVtPa
Ik stem op de @CanonSocWerk voor de Geschiedenis Online Publieksprijs. Jij ook?
http://bit.ly/1AXVtPa
Wie het slechte wil veranderen, moet het goede behouden. Daarom stem ik op @CanonSocWerk bij
GeschiedenisOnlinePrijs: http://bit.ly/1AXVtPa

Een greep uit de aanbevelingen op de site van de Geschiedenisonline Prijs:
‐ Geweldig lesmateriaal.
‐ Op de schouders van je voorgangers? Ken
je vakgeschiedenis!
‐ Bijzonder nuttig tijdens studie!
‐ Prima website. Hard nodig in deze tijden.
‐ In een oogopslag toegang tot alle
highlights van het sociaal werk.
‐ Belangrijke historie van compassie door
de eeuwen heen.
‐ Heldere, inzichtelijke en waardevolle
presentatie.
‐ Nu al onmisbaar!

‐ Overzichtelijke informatie over sociaal
werk en haar geschiedenis.
‐ Zo! Hier heb je iets aan.
‐ Knap werk, sterk staaltje.
‐ Een mooi overzicht van het Vlaamse
sociaal‐cultureel werk.
‐ Nuttig als onderdeel van reflectie op
welzijnswerk en –beleid.
‐ Leuk en makkelijk leesbaar, een boek van
herkenning.
‐ Maakt zichtbaar wat vaak onder de radar
blijft.
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‐ Historisch besef is voorwaarde voor
maken juiste keuzes.
‐ Heel interessant. Je blijft doorklikken.
‐ Als we het slechte willen veranderen,
moeten we het goede kunnen bewaren.
Precies wat deze Canon mogelijk maakt.
‐ Gaan voor die prijs!!!
‐ Goed dat deze site er is, ik heb er al
dankbaar gebruik van gemaakt.
‐ Ook goed voor je studie!
‐ Hier kun je zien hoe het zo gekomen is.
‐ Mooi helder overzicht van relevante
informatie voor "nieuwkomers" op dit

‐
‐

‐
‐

terrein. Ontsluit dit belangrijke
maatschappelijke onderwerp op mooie
wijze.
Uitgebreid extern geheugen met veel
onvermoede kennis.
Helemaal nodig nu we zoveel zelf moeten
kunnen volgens de
participatiemaatschappij!
Mooi naslagwerk. Lay‐out is een
kunstwerk!
Dit is nu echt waar internet ooit voor
bedoeld was, denk ik. De bereikbaarheid
van alles voor iedereen!

Nuttig voor studenten (en anderen) om dieptestudies te doen waarin ze terugkijken hoe zaken zich
in het sociale domein hebben ontwikkeld. Ik heb voor het onderwijs een instrument ontwikkeld
waarin sociale wijkteams of andere teams die gebiedsgericht werken eerst historisch analyseren
t.a.v. een aantal criteria en ze van daaruit bezien hoe hun wijkinterventies moeten aansluiten,
vanuit het perspectief van de inwoners. Ik ga daarbij in het vervolg verwijzen naar de Canon sociaal
werk. Prachtig, dit mooie resultaat van jullie en duurzaam in gebruik en toepassing.
Martha van Biene, Lector Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief, Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen.
‐ … En wat meer is: ik weet dat de
Engelstalige versie op hogescholen in het
buitenland gebruikt wordt. Mijn Finse
collega's die ik op de Canon
geattendeerd heb zijn razend
enthousiast.
‐ Zo goed om een fundament te hebben
onder je vak!
‐ Het canonconcept is hier op bewonde‐
renswaardige wijze verder uitgebouwd.
‐ Ook voor de geschiedenis‐hater een
zachte landing: waar vind je zoveel
concrete voorbeelden, helden en
heldinnen van het sociaal werk? En de
gevreesde data worden er ook nog
bijgeleverd!

‐ Erg handige tool als student Sociaal
Werk!
‐ 'Dat de geschiedenis zich herhaalt, is
vooral daarom zo leerzaam, omdat zij
zich nooit op dezelfde wijze herhaalt.
Men kan dus even goed beweren, dat de
geschiedenis altijd weer nieuw is' (Simon
Vestdijk).
‐ Resultaat van gedegen en volgehouden
studiewerk!
‐ Even from the States I visit the site.
‐ Teksten interessant en vlot geschreven.
Kruisverwijzingen zetten aan tot verdere
verdieping. Gedegen bibliografie.
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Sinds 12 december 2014 is de Canon sociaal werk actief op Twitter.
We versturen gemiddeld een of twee tweets per dag. Er hebben zich intussen 141 vaste volgers gemeld.
Het begin is er en het is leuk. Neem een kijkje op https://twitter.com/CanonSocWerk . Opvallend actief op
twitter is de Vrouwenopvang en de Federatie Opvang.

Canon Sociaal Werk @CanonSocWerk ∙ 12 dec.
Het moest ervan komen de Canon Sociaal Werk, de snelst groeiende historische site over de sociale sector is actief op
twitter. Vanaf nu!!

Een paar tweets van de afgelopen week:

jantine kriens @kriens
In tijden van transitie is @CanonSocWerk een onmisbaar baken. Mijn stem voor de Geschiedenis Online Prijs hebben
ze: bit.ly/1AXVtPa

Canon Sociaal Werk @CanonSocWerk
Extra geld voor #PGB‐fraude‐bestrijding. Zo zijn de PGB's in 1996 begonnen: canonsociaalwerk.eu/nl_wmo/details…
pic.twitter.com/RtK6NWntU2

Canon Sociaal Werk @CanonSocWerk
Proficiat Judith Schuyf met COC‐penning! Zie ook venster: "1980 Lesbisch‐specifieke hulpverlening" in Canon
Vr.opvang bit.ly/1HjAais

Canon Sociaal Werk @CanonSocWerk
@MarionAgterberg @zorgenwelzijn @HANWerkenLeren Heel veel dank. Het is bloedstollend spannend. Elke stem
telt: bit.ly/1AXVtPa

Marion Agterberg @MarionAgterberg
@CanonSocWerk @zorgenwelzijn Ook ik heb gestemd op deze overzichtelijke canon van het Sociaal Werk
@SocialeStudiesHAN @HANWerkenLeren

Canon Sociaal Werk @CanonSocWerk
Vandaag begint week van het vergeten kind. Lees er alles over in de Canon zorg voor de jeugd:
canonsociaalwerk.eu/nl_jz/index.php pic.twitter.com/Y30BflegKQ
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Canon Sociaal Werk @CanonSocWerk
Nu is alles wijkgericht. Maar was dat denkbaar geweest zonder het succes van @josdeblok? Lees
canonsociaalwerk.eu/nl_wmo/details… pic.twitter.com/woLHeMSU04

Pieter Hilhorst @Pieterhilhorst
Wie het slechte wil veranderen, moet het goede behouden. Daarom stem ik op @CanonSocWerk bij
GeschiedenisOnlinePrijs: bit.ly/1AXVtPa

Canon Sociaal Werk @CanonSocWerk
Geweldig! @zorgenwelzijn steunt onze nominatie Geschiedenis Online Prijs. Jij ook? Stem hier: bit.ly/1AXVtPa
pic.twitter.com/N1Db4bUlir

Canon Sociaal Werk @CanonSocWerk
70 jr Auschwitz: 950 mensen van Joodse inrichting De Apeldoornse Bos werden in '43 afgevoerd. Lees erover;
canonsociaalwerk.eu/nl_han/details… pic.twitter.com/gKLvKvKFzi

STUUR DEZE NIEUWSBRIEF DOOR AAN VRIENDEN EN COLLEGA’S,
En… VERGEET NIET TE STEMMEN: klik op
http://www.geschiedenisonlineprijs.nl/kandidaten?alias=canonsociaalwerkeu&type=W
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