NIEUWSBRIEF Netwerk Geschiedenis Sociaal Werk
Nummer 7 – maart 2011

Redactie: maarten.vanderlinde@hu.nl

Doel van de Nieuwsbrief
Bekend maken van de Canon Sociaal Werk, boeken, artikelen, lessen, colleges,
symposia, presentaties en andere middelen om te bevorderen dat historisch
besef, kennis en inzicht een erkende plaats krijgen in het curriculum van de
opleidingen Social Work, in het sociale werkveld en in het beleid. Het historische
geheugen heroveren, in het onderwijs, in de sociale sector, in het overheidsbeleid.
Daarom: ervaringen, kennis en ideeën delen.
MOTTO: ‘Kijken in de spiegel van het verleden’ (Marie Kamphuis, 1986, pionier maatschappelijk werk).
Eerdere nieuwsbrieven te vinden op: http://www.canonsociaalwerk.eu/nl/onderwijs.php

Inhoud van dit nummer
- Studiemiddag ‘WIE BETAALDE DE SOCIALE ZORG IN VROEGER EEUWEN?’
- Sprekers op de studiemiddag
- Helden van het Sociaal Werk! Bericht van de Haagse Hogeschool
- Eropaf! Uitnodiging presentatie DVD op 2 april
- Maatschappelijk aandeelhouders
- Bezoekers aan de Canon Sociaal Werk in januari/februari 2011
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UITNODIGING STUDIEMIDDAG DINSDAGMIDDAG 5 APRIL 2011
‘Wie betaalde de sociale zorg in vroeger eeuwen?’
De Wmo zet in op eigen initiatief van familie, buren, vrijwilligers en het lokale beleid. Historici doen
onderzoek naar de sociale voorzieningen in de tijd van het veel geroemde burgerschap en de stedelijke
sociale voorzieningen van de Republiek en het Nederland van de negentiende eeuw.
Wat deden familie en buren, diaconieën en fondsen, particulieren en stedelijke overheden? En waar
kwam het geld vandaan? Bij deze laatste vraag haakt de studiemiddag aan.
We zijn op deze vijfde studiemiddag te gast op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
(IISG); de sprekers zijn hier als onderzoeker werkzaam. Adres: Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, Tel.
O20 6685866. www.iisg.nl. Routebeschrijving: http://www.iisg.nl/addressnl.php#route

Programma:
13.00 – 14.00 rondleiding door het IISG door Aukje Lettinga.
Verzamelen in de hal.
14.00 Inloop studiemiddag in de Posthumuszaal.
14.15 Welkomstwoord door Jos van der Lans.
14.18 Inleiding, Lex Heerma van Voss ‘Wie betaalde de sociale
zorg in vroeger eeuwen?’
14.25 Geven voor de sociale zorg in de Gouden Eeuw:
- Collectes, Danielle Teeuwen
- Testamenten, Elise van Nederveen Meerkerk
- Hofjes, Henk Looijesteijn
15.10 Pauze
15.15 Geven na de Gouden Eeuw, Marco van Leeuwen.
16.00 Discussie
16.30 Einde/napraten

Kosten: De studiemiddag wordt u aangeboden door de redactie van de Canon Sociaal Werk
Aanmelding: via e-mail naar maarten.vanderlinde@hu.nl, met vermelding van (naar keuze):
* rondleiding + studiemiddag / * alleen studiemiddag.
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SPREKERS OP DE STUDIEMIDDAG

v.l.n.r. Aukje Lettinga, Lex Heerma van Voss, Daniëlle Teeuwen, Elise van Nederveen Meerkerk, Henk
Looijestein en Marco van Leeuwen. Uitgebreide info over de sprekers in Nieuwsbrief nr. 6:
http://www.canonsociaalwerk.eu/sup/NIEUWSBRIEF%20nr.%206%20Netwerk%20Geschiedenis%20Sociaal
%20Werk.pdf

MIJN HELD VAN HET SOCIAAL WERK IS...
Goed nieuws: ‘Geschiedenis van het sociaal werk’ is weer
opgenomen in het onderwijsprogramma van de opleiding
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Haagse
Hogeschool. De Haagse Academie voor Sociale Professies is ook
maatschappelijk aandeelhouder van de Canon Sociaal Werk. In
deze onderwijsmodule maakt de student kennis met de oorsprong van het beroep en de ontwikkeling van
liefdadigheid naar een volwaardig beroep. Joost van Vliet, docent aan de Haagse Hogeschool, schrijft
hierover.
http://heldenvanhetsociaalwerk.wordpress.com/2010/06/21/hallo-wereld/
In dit BLOG plaatsen eerstejaars studenten van de Haagse Hogeschool, opleiding
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, hun persoonlijk gekozen Held van het Sociaal Werk.
Deze held kan uit Nederland komen, maar dat hoeft niet. Deze held kan nog leven, maar het is
ook vaak een held uit het verleden, want bij leven worden maar weinig mensen als held
gezien. Dit BLOG wordt gevuld als activiteit binnen de onderwijsmodule ‘Geschiedenis van het
sociaal werk’, in de eerste onderwijsperiode van het eerste jaar.

Ingaande schooljaar 2010-2011 wordt geleidelijk aan het gehele
onderwijsprogramma van de opleiding MWD herzien. Hierdoor is ruimte ontstaan
om sociale geschiedenis weer als volwaardige onderwijsmodule te herintroduceren.
Het vak wordt verzorgd in de eerste onderwijsperiode van het eerste jaar met
aansluitend in de tweede onderwijsperiode een verdieping in het actuele social
work. “Ik vond het mooi om de geschiedenislessen af te sluiten met de woorden van
Elco Brinkman uit 1984, ‘van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij’, om in
het volgende onderwijsblok te beginnen met de introductie van de WMO. Zo leg je
dwarsverbanden tussen geschiedenis en actualiteit”.
De onderwijsmodule ‘geschiedenis van het sociaal werk’ bestond dit jaar uit 5
hoorcolleges, waarbij steeds stil gestaan werd bij een bepaalde historische periode,
en 2 werkcolleges. In de werkcolleges stond de werkopdracht centraal: ‘Wie is jouw
historische held binnen het sociaal werk?’. Deze opdracht moest worden geplaatst
op een speciaal hiervoor ingericht blog. Het grote voordeel van zo’n blog is dat het
werkstuk van een student niet onderin een toch al te volle kast verdwijnt, maar met
enkele klikken zichtbaar is (en blijft). Dit blog bevat een groot deel van de dit jaar
gemaakte werkstukken.

NIEUWSBRIEF Netwerk Geschiedenis Sociaal Werk - Nummer 7 – maart 2011 pagina 2

“Studenten waren min of meer vrij om hun held van het sociaal werk te kiezen. Maar dat moest verder
gaan dan alleen maar vinden dat iemand een sociale held was. De argumentatie was daarbij belangrijk.
Veel studenten zijn in hun keuze niet verder gekomen dan de gelouterde personen als Helene Mercier,
William Booth en Martin Luther King. Terecht dat deze mensen als held worden gezien natuurlijk, maar
daarmee behaalde de student weinig punten in het kader van originaliteit.
Een enkele held is afgewezen, bijvoorbeeld bij politieke figuren als Malcolm X.
Gelukkig werden ook wel onverwachte mensen voorgedragen als held. Met een
weldoortimmerde argumentatie heeft bijvoorbeeld ‘Diana Frances Spencer’ het
tot heldin geschopt. Ook werden helden van over de hele wereld aangedragen,
zoals dichteres en mensenrechtenactiviste ‘Maya Angelou (USA 1928)’ en
mensenrechtenadvocate ‘Hauwa Ibrahim (Nigeria, 1968)”. De student schrijft
hierover: ‘Tijdens het zoeken naar een geschikte held voor mijn opdracht viel het
mij op dat ik kon kiezen uit vrijwel alleen westerse vrouwen. Stuk voor stuk
absoluut helden, waar ik maar moeilijk een keuze uit kon maken. Toen viel mijn
oog op de naam Hauwa Ibrahim, een Arabische naam tussen alle Westerse
namen die mij bekend voor kwam’.
De zegening van internet is dat geschiedenis zo gemakkelijk dichtbij te halen is. Nadeel ervan is de knip-en
plakcultuur, waar ook studenten zo behendig in zijn. Omdat deze onderwijsmodule voor de studenten een
eerste kennismaking met de HBO betrof en een eerste kennismaking met het vakgebied, zijn in dit geval de
plagiaatregels soepel gehanteerd. Doel was om bekend te raken met onze sociale geschiedenis, de canon
sociaal werk en om de gevonden informatie met elkaar te delen.
De structuur van de geschiedenislessen zal volgend jaar enigszins worden aangepast. Maar het blog blijft
absoluut bestaan en is inmiddels ook voor andere doeleinden binnen de opleiding ontdekt. Het is niet
alleen een mooie kaartenbak, maar biedt ook de mogelijkheid tot gebruik bij andere onderwijsactiviteiten,
zoals bij open dagen.
Verder kijken: http://heldenvanhetsociaalwerk.wordpress.com/2010/06/21/hallo-wereld/

EROPAF! OP DVD – PRESENTATIE 2 APRIL
Na Erbovenop (tot 1960), Ernaast (1960-1980), Ervandaan (1980-2000)
Uitnodiging
Op 1 december 2010 maakte het Nijmeegse leerwerkbedrijf Filmschool Iriszorg in opdracht van de stichting
Eropaf! een registratie van de lezing die Jos van der
Lans sinds het verschijnen van zijn boek Eropaf! De
nieuwe start van het sociaal werk op tal van plaatsen
in het land heeft verzorgd. De afgelopen maanden
hebben medewerkers van de Filmschool hard gewerkt
om van deze registratie een handzame en
onderhoudende dvd te maken.
Op zaterdag 2 april presenteert de stichting Eropaf!
deze dvd in STUDIO / K, Timorplein 62, Amsterdam.
Deze première begint om 13.30 en duurt ongeveer
drie kwartier. Wij nodigen u van harte uit om bij deze
voorstelling aanwezig te zijn. Na afloop bieden wij u
graag de dvd en een drankje aan.
Voor een eerste indruk kunt u de trailer bekijken die Filmschool Iriszorg als
opwarmertje heeft gemaakt en die op YouTube te vinden is:
http://www.youtube.com/watch?v=BIJYJLpP16E
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De ruimte bij STUDIO / K is beperkt, dus zouden wij het op prijs stellen als u zou willen reserveren. Dat kan
door een mailtje te sturen naar: jos@eropaf.org.
Mocht u verhinderd zijn dan kunt u de dvd natuurlijk ook gewoon bestellen.
Deze kost € 10,- (excl. verzendkosten). Ter bestrijding van de productiekosten vraagt de stichting Eropaf!
aan organisaties die de dvd gebruiken voor publieke vertoning, onderwijs of plaatsing in een bibliotheek
naast de dvd een licentie aan te schaffen. Deze kost € 25,-. Stuur een mailtje naar marc@eropaf.org of
bestel de dvd vanaf 20 maart via: www.eropaf.org.
Stichting Eropaf!
Tineke Bouwes - Max A. Huber - Carolien de Jong – Jos van der Lans - Marc Räkers - Martin Stam
Kijk voor een routebeschrijving naar STUDIO / K op: www.studio-k.nu/page=site.page/id=contact

MAATSCHAPPELIJK AANDEELHOUDERS VAN DE CANON
Geef ons door als wij uw organisatie kunnen benaderen voor een aandeelhouderschap: info@josvdlans.nl

Maatschappelijk aandeelhouders op een rij:
Opleidingen (vooralsnog alleen HBO):
1. Fontys Hogeschool Sociale Studies Eindhoven.
2. Haagse Hogeschool, Academie voor Sociale Professies.
3. Karel de Grote Hogeschool Antwerpen.
4. Vlaamse Vereniging van Hogescholen.
5. Hogeschool Utrecht, Instituut voor Social Work.
6. Hogeschool Arnhem Nijmegen, Instituut voor Sociale Studies.
7. Hogeschool van Amsterdam, domein Maatschappij en Recht.
8. Hanze Hogeschool Groningen, Academie voor Sociale Opleidingen.
9. Hogeschool Leiden, Instituut voor Social Work.
10. Saxion Hogeschool Enschede, School of Social Work.
11. Avans Hogeschool Breda/Den Bosch, Academie voor Sociale Studies.
12. Hogeschool InHolland, lectoraat Maatschappelijk Werk.
13. Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Sociale Opleidingen.
14. Hogeshool Zuyd, Faculteit Sociale Studies.
Beroepsvereniging
1. NVMW, Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk.
Onderzoek en advies
1. Movisie. Kennis en Advies voor maatschappelijke ontwikkeling.
2. NJI, Nederlands Jeugd Instituut.
3. VJI, Verweij-Jonker Instituut.
4. De Beuk Organisatieadvies.
Breed Sociaal Werk:
1. Verdiwel, Vereniging van directeuren van lokale welzijnsinstellingen.
2. VGN, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.
3. CMO Net, Provinciale Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling.
4. MO Groep, Werkgevers Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
5. Federatie Opvang.
6. Reclassering Nederland.
7. IrisZorg. Trajecten voor wonen, werken en verslavingsbehandeling.
8. HVO-Querido. Opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten in Amsterdam.
9. Zienn, organisatie voor maatschappelijke opvang in Friesland, Groningen en Drenthe.
Media:
1. Alert. Het tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek in Vlaanderen.
2. TSS. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.
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3. Uitgeverij SWP, Amsterdam.
4. Zorg & Welzijn Magazine.
Overheid
1. Commissie Cultureel Verdrag Nederland-Vlaanderen.
2. VWS, Nederlands ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
3. WVG, Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
4. KING, Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten.
5. LCGW, Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid.
6. Divosa, Vereniging van managers op het terrein van werk, inkomen en sociale voorzieningen.

BEZOEKERS AAN DE CANON IN JANUARI/FEBRUARI 2011
Het januari-record is te verklaren door de enorme belangstelling voor Brandon en Jolanda Venena met
bijna 7.000 bezoeken tussen 18-22 januari; Jos van der Lans schreef op 19 januari het venster ‘1988 Jolanda
Venema. Herhaalde onmacht’ dat massaal werd bekeken.
http://www.canonsociaalwerk.eu/uit/details.php?id=13

Januari
Februari

Bezoeken
2008 2009 2010 2011
2.046 3.837 7.806 15.190
1.804 3.806 6.019 7.818

Unieke bezoekers
2010 2011
5.909 12.214
4.633 5.534

STUUR DEZE NIEUWSBRIEF DOOR
AAN COLLEGA’S EN ANDERE BELANGSTELLENDEN!

NIEUWSBRIEF Netwerk Geschiedenis Sociaal Werk - Nummer 7 – maart 2011 pagina 5

