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Markante personen gezocht
In de 20e eeuw zijn in Nederland en België de fundamenten gelegd voor een rijke
verzorgingsstaat. Markante vernieuwers die begaan waren met het lot van anderen richtten
voorzieningen op, namen mensen op sleeptouw en gaven een positieve wending aan levens
van mensen.
De Canon-redactie heeft het initiatief genomen om een korte biografie van deze markante
persoonlijkheden op te nemen in een
Eregalerij sociaal werk 20e eeuw. Met
deze Eregalerij willen we de betekenis
die zij hebben gehad aan het voetlicht
brengen en hopen we dat zij een
inspiratiebron blijven voor het
hedendaags sociaal werk.
De Eregalerij is breder dan nationaal
bekende coryfeeën zoals Johanna ter Meulen, Marie Kamphuis, Marga Klompé en Gradus
Hendriks. De helft van de plaatsen reserveren we voor mensen die landelijk minder bekend
zijn maar lokaal hun sporen hebben verdiend. Zij zijn van invloed geweest in kleine kring,
hebben aan de wieg gestaan van vernieuwende organisaties of hebben anderszins
uitzonderlijk werk verricht. De redactie roept op om dergelijke lokale markante
persoonlijkheden te nomineren.
Onze ambitie is om de Eregalerij zowel digitaal als in boekvorm uit te brengen. Om dit te
kunnen realiseren, starten we een vorm van crowdsourcing en sponsoring die eerder met veel
succes is beproefd bij de vrouwenlexicon onder leiding van de historica Els Kloek. We roepen
iedereen op om markante persoonlijkheden te nomineren en/of financieel bij te dragen aan de
totstandkoming van de Eregalerij. Hoe dit kan, welke kosten hieraan verbonden zijn en wat de
sponsor terugkrijgt, is te lezen op de website van de Canon sociaal werk. Zie:
http://www.canonsociaalwerk.eu/eregalerij/eregalerij.php

Canon-meeting
De afgelopen jaren heeft de Canon sociaal werk een flink netwerk van auteurs, donateurs en
belangstellenden opgebouwd. Velen van hen hebben bijgedragen aan één of meerdere
deelcanons.
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Anno 2019 is het resultaat 22 digitale deelcanons waarvan 6 canons in boekvorm zijn
verschenen. Een resultaat waar we trots op zijn. De vraag die ons bezig houdt, is hoe we de
canon in de toekomst kunnen bestendigen, uitbreiden en vernieuwen.
Dit heeft ons ertoe gebracht om een speciale canon-meeting te organiseren voor
belangstellenden uit ons netwerk. Tijdens deze meeting willen we de resultaten van afgelopen
jaren presenteren en nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden bespreken. Deze canonmeeting zal plaatsvinden op vrijdag 27 september 2019. Een uitnodiging volgt binnenkort.

Masterclass Canon samenlevingsopbouw
In samenwerking met Movisie en Buurtwijs organiseren we in de periode april tot en met
september 2019 een Masterclass Canon samenlevingsopbouw. De Masterclass wordt
georganiseerd en verzorgd door Jos van der Lans en Henk Krijnen. In zes bijeenkomsten
verdiepen de deelnemers zich in de geschiedenis van de samenlevingsopbouw en schrijven zij
mee aan 25 vensters voor de Canon samenlevingsopbouw.
Het doel van de Canon samenlevingsopbouw is om de actuele discussie over thema’s met
betrekking tot burgerkracht en sociale netwerken van een historische dimensie te voorzien. De
behoefte om actief vorm te geven aan publieke en collectieve verantwoordelijkheid heeft
vanaf het einde van de negentiende eeuw immers verschillende uitingsvormen gekregen en
vele professionals en beleidsmakers hebben zich hiermee beziggehouden. Inzicht in de
geschiedenis en alle ontwikkelingen zal de kwaliteit van het professioneel handelen kunnen
verhogen en de actuele discussie kunnen verrijken.
Informatie over de masterclass Canon samenlevingsopbouw is te vinden op:
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_cbg/details.php?canon_id=630
of via de redactie: info@canonsociaalwerk.eu

Succesvolle boekedities
Eind 2018 verscheen de boekeditie van de Canon palliatieve
zorg. Deze canonuitgave was met een oplage van 7500
exemplaren al snel uitverkocht. De Canon Palliatieve zorg is
alweer de zesde in de reeks gedrukte boekedities van de
Canon. Eerder verschenen Maatschappelijke opvang (2012),
Gehandicaptenzorg (2013), Zorg voor de Jeugd (2014),
Volkshuisvesting (2016) en Verslavingszorg (2016). Alleen
van de Canon verslavingszorg zijn nog exemplaren
beschikbaar. Gelukkig zijn alle uitverkochte edities als pdf
beschikbaar op de betreffende Canon-pagina van de
website.
De Canon volkshuisvesting is destijds met veel lof en
waardering ontvangen. In één maand vonden ruim 10.500
boeken hun weg naar actieve en geïnteresseerde lezers.
Dankzij de toezegging van Wooncorporatie Woonbron om
500 exemplaren aan te schaffen, kunnen we een tweede druk financieren. Hiermee krijgen ook
andere geïnteresseerden de kans een nieuwe uitgave af te nemen (die overigens licht is geNieuwsbrief Canon sociaal werk | maart 2019 | pag. 2

update ten opzichte van de eerste druk). Meer informatie is te vinden op:
http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_vhv/details.php?cps=0&canon_id=523

Canon speciaal en passend onderwijs in de maak
In 2018 is een initiatiefgroep gevormd die de geschiedenis van het speciaal en passend
onderwijs in beeld wil brengen in de Canon speciaal en passend onderwijs. Het doel van deze
canon is om de actuele discussies over inclusie in het reguliere onderwijs versus de noodzaak
van speciaal onderwijs een historische basis te geven. Veel van de huidige voors en tegens zijn
ook in het verleden geuit, vaak om het tegenovergestelde te beweren. De initiatiefnemers zijn
van mening dat kennis van de geschiedenis en de ontwikkeling van het speciaal en passend
onderwijs een essentieel onderdeel moet zijn van het vakmanschap van professionals.
De initiatiefgroep bestaat uit: Dorien Graas (lector Jeugd, Windesheim in Zwolle); Jacques
Dane (historicus, Hoofd collectie en onderzoek van het Nationaal Onderwijsmuseum in
Dordrecht); Jos van der Lans (eindredacteur Canon sociaal werk en journalist/publicist) en
Teun Post (psycholoog en werkzaam geweest in de verstandelijk gehandicaptenzorg).
Inmiddels heeft het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) te kennen
gegeven het project financieel te willen ondersteunen. De redactie zoekt daarnaast nog naar
aanvullende financieringsbronnen. Het is de bedoeling om een eerste versie van deze Canon
eind 2019 te presenteren.

Aanwinsten
Tijdens het jubileumcongres van de Nederlandse Vereniging voor Autisme op 8 november
2018 is de Canon autisme gepresenteerd. De redactie bestond uit Ina van Berckelaer-Onnes,
Annelies de Bildt, Teun Post, Maarten van der Linde, Suzanne Hautvast en Sonja Appelman. In
2019 onderzoeken we of van deze canon een boekeditie kan worden gemaakt.
Op de website is een digitale collectie opgenomen van ruim 40 edities van de Gekkenkrant die
tussen 1974 en 1981 zijn verschenen. Deze collectie maakt deel uit van de Canon
cliëntenbeweging GGz. De digitalisering is mogelijk gemaakt dankzij de welwillende
medewerking van Museum Dr. Guislain in Gent. De collectie is uniek, maar nog niet compleet:
de nummers 2 tot en met 7 ontbreken nog. Tips over hoe we de verzameling compleet kunnen
maken zijn welkom.
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Reclamemakers gezocht
Vaak krijgt de redactie feedback in de vorm van:
‘veel meer mensen zouden van het bestaan van de
Canon moeten weten’. Daar zijn we het mee eens,
echter we hebben geen voorlichter, geen
persmedewerker en we doen het allemaal zelf. We
zijn met te weinig om alle prikborden en
publiciteitsmogelijkheden optimaal te benutten.
Daarvoor hebben we hulp nodig. Ziet u in uw
werk- of studieomgeving mogelijkheden om
collega's of medestudenten op de Canon te
attenderen, dan zijn daar verschillende gratis
affiches voor te bestellen. Kies de Canon die het
meest op uw situatie of interesse van toepassing is, print deze uit of vraag bij ons een aantal
A3-affiches aan. Zie hiervoor: http://www.canonsociaalwerk.eu/nl/reclame.php

Donateurs zijn zeer welkom
De Canon-website is eigenlijk een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief-van-onderop. Er zit
geen instituut achter, de overheid betaalt niet, het is een platform dat steeds opnieuw
gebruikt kan worden door mensen die sociale geschiedenis willen schrijven. Dat heeft heel veel
voordelen (we werken onthaast, worden niet afgerekend, voldoen niet aan regels en zijn wars
van reputaties), maar ook als nadeel dat we altijd moeten soebatten om geld. Want het in de
lucht houden en verder ontwikkelen van de Canon-website kost wel geld. Vandaar dat we
iedereen die enthousiast is over ons werk (en dat zijn er velen), oproepen om ons als
vriend/donateur te steunen. Vergelijk het met Wikipedia, die moet ook jaarlijks even met de
pet rond om de beste encyclopedie van de wereld draaiende te houden. Alle beetjes helpen.
Kijk hier: http://www.canonsociaalwerk.eu/nl/doneer.php

Foutjes
12 jaar na de start van de Canon sociaal werk omvat dit initiatief meer dan 550 vensters op
belangrijke gebeurtenissen en personen uit het verleden van ons vak. Telkens met
verwijzingen naar andere websites of artikelen. Helaas treedt daarbij wel eens ‘link rot’ of
‘error 404’ op, een doorverwijzing die niet meer werkt.
De redactie voert regelmatig controles uit op alle doorverwijzingen. Aarzel niet om ons te
mailen als je een foute doorverwijzing opmerkt. Dan kunnen wij gerichter werken.
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