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Wil jij werk maken van de Canon?  
We zijn op zoek naar ondernemende mensen die onze kansen willen verzilveren 
 
De Vereniging Canon sociaal werk is gestart in 2007 en 
voortgekomen uit een initiatief van een paar mensen die 
vonden dat er te weinig aandacht was voor de geschiedenis van 
het brede sociaal werk. De Canon sociaal werk wilde duidelijk 
maken dat het helpen en ondersteunen van mensen niet iets is 
wat uit een tijdloos handboek voortkomt, maar gestoeld is op 
competenties die een lange traditie hebben. Een traditie die de 
moeite van het memoreren waard is en waar in de actualiteit 
het nodige van opgestoken kan worden.  
 
 

http://www.canonsociaalwerk.eu/
mailto:info@canonsociaalwerk.eu
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In 2012 kreeg het initiatief de vorm van een vereniging. Zo’n juridische vorm was nodig omdat 
de website zich steeds verder verrijkte met Canons gericht op een specifiek werkveld. 
Aanvankelijk was de canon een vrijwilligersinitiatief zonder inkomsten. Maar met steun van 
instanties kwamen er met een zekere regelmaat subsidies beschikbaar om Canons te 
ontwikkelen. Zo ontstond een hoofdzakelijk op vrijwilligers draaiende semiprofessionele 
organisatie. Sinds 2015 wordt deze gevormd door een redactie van zo’n tien mensen die 
tevens het algemeen bestuur vormen van de Vereniging Canon sociaal werk.  
 
In het afgelopen decennium is veel tot stand gebracht. Er staan 26 Canons online, er zijn acht 
Canon-boeken gepubliceerd, er is een Biografisch Portaal Sociaal Werk tot stand gebracht en 
jaarlijks maken honderdduizenden mensen gebruik van de digitale informatie op deze website.  
 
De combinatie van vrijwillige inzet en incidentele projectgebonden professionele financiering 
zorgt er echter voor dat veel kansen onbenut blijven. De vrijwillige redacteuren hebben 
onvoldoende tijd om zich in te zetten. Sommige redacteuren doen veel werk, maar zien graag 
andere mensen naar voren komen die van de mogelijkheden echt werk kunnen maken. Ook in 
financiële zin.  
 
Onze inschatting is dat het heel goed mogelijk is om van de nu nog hybride 
(vrijwillig/professionele) organisatie een kleine dynamische onderneming te maken. De 
Vereniging stelt daarom voor een periode van één tot twee jaar € 25.000 euro ter beschikking 
om zo’n onderneming verder te ontwikkelen. In deze periode moet de medewerker een basis 
leggen voor een financiële structuur waarin hij/zij zichzelf terugverdient. Het doel is om een 
bedrijfsmodel te ontwikkelen, waarin de actieradius en continuïteit van het Canon-project 
verder wordt versterkt. 
 
We denken we aan een ondernemende persoon met de volgende competenties:  

• Heeft historische belangstelling voor de sociale sector, bij voorkeur professionele 
ervaring;  

• Is initiatiefrijk en denkt in termen van kansen en mogelijkheden; 

• Beschikt over ervaring met het uitgeven van publicaties en/of boeken;  

• Kan aansprekend en inspirerend communiceren met organisaties en instellingen in de 
brede sociale sector;  

• Neemt actief deel aan de redactie van de Canon en vervult een organiserende en 
stimulerende rol in de redactie; 

• Kan zelfstandig werken en neemt initiatief. 
 
Er is een uitgebreide notitie opgesteld met als doel inzicht te bieden in de mogelijkheden en 
kansen. Deze notitie is op aanvraag per mail beschikbaar.  
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met Jos van der Lans, info@josvdlans.nl. Mail eerst 
even voor een bel- of teams afspraak.  

Je helpt ons ook door deze link te delen op social media 
https://www.canonsociaalwerk.eu/uit/details.php?cps=53&canon_id=713 
 

 

  

mailto:info@canonsociaalwerk.eu
mailto:info@josvdlans.nl
https://www.canonsociaalwerk.eu/uit/details.php?cps=53&canon_id=713
https://www.canonsociaalwerk.eu/uit/details.php?cps=53&canon_id=713


Nieuwsbrief Canon sociaal werk | juni 2022 | nr. 31 | pag. 3 

 

ONGOING PAST 
Het CASUS-spel is te bestellen! 

“Het sociaal werk kent een lange geschiedenis. Oplossingen 
voor vraagstukken zijn tegenwoordig anders dan vroeger, maar 
soms zijn de verschillen tussen vroeger en nu kleiner dan je zou 
denken.” 

  
Samen met studenten van de Hogeschool Utrecht heeft de Canon 
sociaalwerk een kaartspel ontwikkeld waarmee de spelers kunnen 
kennismaken met de geschiedenis van het sociaal werk. Het spel is 
speciaal ontwikkeld voor studenten, vrijwilligers en sociaal werkers die 
meer willen weten over de achtergronden van het sociaal werk. 
  
Het interessante aan het spel is dat een relatie wordt gelegd met het 
heden. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten en leren de spelers het 
sociaal werk in een bredere context te plaatsen. 
  
Het spel bestaat uit verschillende casuïstiekkaarten waarmee de spelers op zoek gaan naar een 
antwoord in het verleden en het heden. Het vinden van het goede antwoord is niet het doel. 
Belangrijker is dat de kaarten de spelers aan het denken zetten en een gesprek op gang 
brengen. Het spel bevat vier thema’s: Jeugd, Brein, Persoonlijke motivatie en Samenleving. 
  
Het spel is te bestellen via info@canonsociaalwerk.eu  
Vergeet bij de bestelling niet te vermelden waar het spel naartoe gestuurd moet worden. 
Kijk op Kaartspel  voor meer informatie. 
  
De kosten bedragen 6 euro voor 1 spel. Bestel je 2 of meer (tot en met 9) spellen dan betaal je 
€ 6,- per spel. Bestel je 10 spellen of meer dan betaal je € 4,- per spel. Al deze prijzen zijn 
exclusief verzendkosten.  
 
Meer informatie: https://www.canonsociaalwerk.eu/kaartspel/bestel.php 
  

Sociaal-werkers-van-het-jaar in het Biografisch Portaal  
 
Sinds 2011 organiseert het Arbeidsmarktplatform 
Sociaal Werk werkt jaarlijks een verkiezing van de 
sociaal werker van het jaar. Mensen uit het werkveld 
dragen de toekomstige ambassadeurs van sociaal 
werk voor. Een deskundige jury kiest uit alle 
kandidaten drie genomineerden. In de periode waarin 
gestemd kan worden, laten de kandidaten zien waar 
zij zich als ambassadeur van het sociaal werk voor 
willen inzetten. Tijdens het Jaarcongres Sociaal Werk 
wordt de sociaal werker van het jaar bekend gemaakt. 
 
De verkiezing heeft al veel genomineerden en winnaars voortgebracht. Ze zijn ieder voor zich 
een jaar lang ambassadeur van het sociaal werk geweest. Ze vertellen de verhalen over het 
werk, brengen het sociaal werk op een indringende wijze voor het voetlicht en tonen aan dat 

mailto:info@canonsociaalwerk.eu
https://www.canonsociaalwerk.eu/kaartspel/index.php
https://www.canonsociaalwerk.eu/kaartspel/bestel.php
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ze een cruciale rol vervullen  voor de sociale 
samenhang, veerkracht en zelfredzaamheid in onze 
roerige samenleving.  
 
Er bestond echter geen overzicht van wie de 

uitverkorenen zijn geweest, waarom ze zijn 

gekozen en wat ze allemaal hebben meegemaakt 

en te vertellen hebben. Vanaf mei 2022 is dat 

overzicht opgenomen in ons Biografisch Portaal 

Sociaal werk.  

In de rubriek sociaal-werker-van-het-jaar is alle 

informatie verzameld van de kleine dertig sociaal 

werkers die sinds 2011 voor de verkiezing zijn 

genomineerd. Zowel van de genomineerden als van 

de 12 winnaars (sommige jaren kenden meerdere 

winnaars). Het is een indrukwekkend overzicht van 

de enorme gevarieerdheid van het sociaal werk en 

vooral ook van de passie waarmee mensen dit werk 

doen. Het overzicht is eigenlijk een reclamezuil 

geworden van het sociaal werk. Dat mag ook wel 

een keer.  

Tegelijkertijd is het ook een mooie reclame voor de 
Canon. Het overzicht is gepresenteerd tijdens het 
Jaarcongres Sociaal Werk op 18 mei jl. Daarnaast is 
een artikel verschenen in de Nieuwsbrief van Sociaal werk werkt! Tijdens het jaarcongres is 
een minitentoonstelling over de Canon te zien geweest en konden bezoekers deelnemen aan 
een Canon-quiz, die gewonnen werd door Hennie de Gooijer, buurtnetwerker in het 
Soesterkwartier in Amersfoort. Hij had alle vragen van de quiz goed. Hij ontving als gelukkige 
winnaar het boekenpakket van de canon en was verguld met zijn prijs.    
 

Zie ook: https://canonsociaalwerk.eu/sociaalwerker/ 

  

https://canonsociaalwerk.eu/sociaalwerker/
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Canon-boek over 75 jaar beroepsvereniging(en) sociaal werk  
Verschijnt op 24 november 2022 

Op 24 november viert de Beroepsvereniging voor 

Professionals in het sociaal werk dat 75 jaar geleden 

de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk 

Werk werd opgericht. Deze vereniging vormde de 

grondslag van de huidige brede beroepsvereniging 

die de BPSW wil zijn.  

Ter gelegenheid van dit jubileum brengt de Canon sociaal werk samen met de BPSW een 

jubileumboek uit in het bekende Canon-boek-format. In 15 vensters wordt de ontwikkeling van 

de NVWM tot BPSW uit de doeken gedaan. Hierbij wordt aandacht besteed aan de vele 

beroepsinitiatieven (van opbouwwerkers tot sociaalpedagogische hulpverleners en wat dies 

meer zij) die de afgelopen 75 jaar zijn ontstaan (en ook vaak weer zijn opgeheven).  

Aan de orde komen onder meer: de ontwikkeling van beroepscodes, internationale 

beroepsverenigingen, vaktijdschriften, beroepsregistratie, verhouding tot het 

beroepsonderwijs, en dat allemaal met een historische invalshoek.  

Er komt in ieder geval aandacht voor de periode 1978-

1988 waarin de drie beroepsverenigingen voor 

maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk en 

opbouwwerk samengingen onder de noemer 

Nederlandse Organisatie voor Welzijnswerkers (NOW). 

Dat bleek geen gelukkig huwelijk. Toen het 

welzijnswerk begin jaren tachtig onder stevige kritiek 

en financiële druk kwam te staan bleek het 

familiegevoel niet sterk genoeg om de verschillende 

professies bijeen te houden. Eind jaren tachtig werd de 

NVMW heropgericht en gingen de verschillende 

beroepsgroepen weer hun eigen weg om het in 2015 

onder een totaal ander gesternte opnieuw te proberen.  

Contactpersonen: 

Canon: Jos van der Lans info@josvdlans.nl 
BPSW: JanWillem Bruins jwbruins@bpsw.nl  
 

Overigens staat er in de Canon al veel informatie over de geschiedenis van de 

beroepsorganisatie. Het eerste jaarverslag bijvoorbeeld: 

https://www.canonsociaalwerk.eu/1947_beroepsvereniging/Eerste%20jaarverslag%20NBMW

%201947-1948%20complete%20versie.pdf 

Veel informatie vind je uiteraard in de Canon maatschappelijk werk: 

https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_mw/index.php 

 

Oproep illustratiemateriaal 

De redactie is op zoek naar geschikt 

beeldmateriaal om de boekuitgave 

zoals te doen gebruikelijk passend te 

illustreren met uniek illustraties en 

foto’s.  Bijvoorbeeld oude exemplaren 

van NOW-Nieuws, de papieren 

nieuwsbrief van de NOW, of foto’s 

van bijeenkomsten zijn zeer welkom. 

Inmiddels zijn dit type illustraties het 

keurmerk van de Canon-boekedities. 

We zijn in alles wat tot de verbeelding 

kan spreken geïnteresseerd. Aarzel 

niet om het te melden: 

info@canonsociaalwerk.eu 

 

 

mailto:info@josvdlans.nl
mailto:jwbruins@bpsw.nl
https://www.canonsociaalwerk.eu/1947_beroepsvereniging/Eerste%20jaarverslag%20NBMW%201947-1948%20complete%20versie.pdf
https://www.canonsociaalwerk.eu/1947_beroepsvereniging/Eerste%20jaarverslag%20NBMW%201947-1948%20complete%20versie.pdf
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_mw/index.php
mailto:info@canonsociaalwerk.eu
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Voetgangersbrug in Amsterdam vernoemd naar Pier de Boer  
Symposium 16 september 2022 

Vorig jaar was het 100 jaar geleden dat Pier de Boer begon als nazorgmedewerker bij de 
gemeente Amsterdam. Pier de Boer heeft een apart venster in de Canon gehandicaptenzorg 
(vb). Daarin wordt zijn betekenis als volgt omschreven: Als ‘ambtenaar voor de nazorg’, de 
eerste in Nederland, geloofde Pier de Boer dat het merendeel van de jongeren uit het BLO met 
goede en doortastende begeleiding en nazorg heel goed in de samenleving aan de slag kon. 
Voor dit type nazorg moest hij een methode uitvinden: contact leggen met de leerlingen en 
hun ouders, hen motiveren, contact leggen met de BLO-scholen, met psychiaters, informatie 
verzamelen over wat de oud-leerlingen wel of niet konden aan de hand van speciaal 
ontwikkelde formulieren, kennis van de lokale arbeidsmarkt verzamelen en persoonlijke 
contacten zoeken met werkgevers.  Dit type professionele nazorg bleek vruchtbaar. 

Stichting SPZ, die vernieuwende initiatieven 
ondersteunt waar zoveel mogelijk mensen met 
een verstandelijke beperking iets aan hebben, 
heeft het voor elkaar gekregen dat er in 
Amsterdam-Oost een voetgangersbrug naar Pier 
is vernoemd. Heel passend, want het motto van 
Pier de Boer was: ’Mijn instrumenten zijn mijn 
schoenen’.  

Op vrijdag 16 september 2022 vindt er een klein 
symposium plaats waarin Canon-redacteur Jos 
van der Lans de achtergronden schetst van het 
belang van de werkwijze pionier Pier de Groot.  

Meer informatie: Lucas Middelhoff:  lucas.middelhoff@kpnmail.nl 
 

Nieuw besproken of gesignaleerde boeken  
Onze vaste recensenten Jan Maasen en Eefje van Batenburg-Resoort zijn druk in de weer 

geweest met meerdere interessante boeken. Daarnaast hebben we in de rubriek veel 

historisch getinte boeken gesignaleerd, alsmede een podcast. Van die nieuwe genre willen we 

graag meer laten zien, dus als u tips heeft over leuke podcast die vanuit een historische optiek 

interessant zijn, meldt dat ons: info@canonsociaalwerk.eu .  

Zie: https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php 

Hieronder volgt de oogst van het eerste half jaar van 2022:  
 
• Peter Siebesma, Ruimte voor kleur 
50 jaar psychiatrie en gehandicaptenzorg en een nieuwe koers 
 

• Alex Rutten, Jan Foudraine 

Psychotherapeut, onderzoeker, schrijver 

https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_spo/details.php?cps=14&canon_id=286
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/auteurdetails.php?auteur_id=167
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/auteurdetails.php?auteur_id=171
mailto:info@canonsociaalwerk.eu
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=13&pub_id=308
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=11&pub_id=310
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_2359
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•  Jan Foudraine (voorwoord Paul Verhaeghe), Wie is van hout... 

(HERUITGAVE) 

Een gang door de psychiatrie 

•  Theo Schuyt, Filantropie 

Hoe maatschappelijke betrokkenheid ons helpt te overleven 

•  Els Borst, Medicus in de politiek 

•  Maaike van Charante, Het verdriet van de Schilderswijk  

Over de teloorgang van een Haagse volkswijk (1960-1980)  

•  Michael Kolen, Broederschap op een Bijzondere Buitenplaats 

PODCAST  

Christel Jansen, Mijn moeder wil mijn naam niet weten 

•  Willemijn van der Zwaard, Omwille van fatsoen 

De staat van menswaardige zorg 

•  Jan Brandsma, Strijdmakkers 

Ontstaan, groei en professionalisering van het Buitengewoon Onderwijs in 

Nederland, ca. 1895-1950 

•  Rense Havinga, De zwarte driehoek 

De geschiedenis van als ‘asociaal’ vervolgden 1933 – 1945 

•  Fré Dommisse, Krankzinnigen  

(heruitgave van debuut uit 1927) 

•  Frank Bokern, Crapuul 

Kroniek van een krottenwijk 

•  Aaltje van Zweden, Waar ben je thuis? 

Mijn persoonlijke zoektocht naar een plek voor kwetsbare mensen, toen en nu 

•  Sjoerd Karsten en Yolande Emmelot, Op schoolreisje 

Tien onderwijshistorische wandelingen 

•  Annette Faber, Elise van Calcar (1822-1904) 

Een gedreven en begeesterd leven 

•  Anton van Renssen, Zij kwamen nooit voor niets (2022) 

Ongehuwde-moederzorg en vrouwenopvang in de Paula Stichting, Hera en 

Moviera van 1966 tot 2022 

Podcast tips gevraagd 
 

Wij kunnen natuurlijk niet meer om de podcast heen. Maar er 
verschijnen er zoveel dat we dat niet zelf bij kunnen houden. Kom je 

een goede podcast met veel historische informatie tegen op het brede 
terrein van het sociaal werk: tip ons. 

 

 

https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=10&pub_id=311
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=10&pub_id=311
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=9&pub_id=312
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=8&pub_id=313
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=7&pub_id=314
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=6&pub_id=319
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=5&pub_id=321
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=4&pub_id=322
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=3&pub_id=316
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=2&pub_id=317
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=1&pub_id=318
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=0&pub_id=320
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=0&pub_id=326
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=1&pub_id=325
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=2&pub_id=324
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=3&pub_id=323
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Speciale canon aanbieding voor Nieuwsbrief-lezers 
 
Niet normaal - ontwikkelingen en dilemma’s in de Nederlandse 
gehandicaptenzorg  
In de jaren zeventig trok er een humaniseringsgolf door de instituten 
die zich tot dan ontfermden over gekken, debielen, idioten of 
zwakzinnigen. Er werd met andere ogen naar gekeken, met andere 
woorden over gesproken en op een andere manier mee gewerkt. In 
niet normaal – ontwikkelingen en dilemma’s in de Nederlandse 
gehandicaptenzorg uit 2019 gaat publicist Jos van der Lans op zoek 
naar antwoorden op de vraag wat deze veranderingen hebben 
gebracht. Hij is in gesprek gegaan met mensen die meer dan 
gemiddeld begaan zijn met de zorg voor mensen met beperkingen.  
 
Wat de hoofdrolspelers in dit  boek bindt, is dat ze allemaal 
erfgenamen zijn van de jaren zeventig: ze staan in de traditie van de 
vernieuwing die toen is ingezet. Maar ze kennen ook de worsteling 
daarmee, de mislukkingen, de kloof tussen beleidsdoelstellingen en 
de dagelijkse zorg. Ze zien het ongemak waarmee de buitenwereld nog vaak reageert, zij 
weten alles van de moeizaamheid om voor mensen een plek te vinden. Met elkaar vertellen ze 
in niet-normaal de geschiedenis van de moderne gehandicaptenzorg, met alle dilemma’s die 
daarin aan de oppervlakte zijn gekomen.  
 
Meer informatie over het boek vind je hier.  
  
Lezers van de Nieuwsbrief kunnen tegen betaling van verzendkosten dit rijk geïllustreerde 
prachtige boek zonder verdere kosten toegezonden krijgen. Stuur een mailtje naar: 
info@canonsociaalwerk.eu, o.v.v. Niet-normaal-aanbieding en met opgave van het adres waar 
het boek naar toe moet worden gezonden.  
 

De biografie van Piet Willem  

In 2019 publiceerde Mariet Paes de biografie Eigenzinnige pionier van 

de iconische Bossche opbouwwerker Piet Willems. Deze verwierf - in 

opbouwwerkland - nationale bekendheid als drijvende kracht achter 

het Bossche Welzijnsproject-Oost, dat tussen 1975 en 1990 zijn 

hoogtijdagen beleefde. Samen met bewoners van deze volkswijk wist 

hij - tegen de zin van de plaatselijke regenten in - een compleet 

netwerk van voorzieningen en initiatieven van de grond te tillen.  

Voor bezoekers van de Canon is deze zeer lezenswaardige biografie 

voor € 14,95 (winkelprijs € 19,95) te bestellen door een mail te sturen 

naar mpaes@planet.nl 

Vermeld in de mail je contactgegevens en als onderwerp ’Canon-

aanbieding’. 

Kwetsbare kinderen. De groei van professionele zorg (korting € 5,-) 

Hoewel Nederlandse kinderen volgens UNICEF de gelukkigste kinderen ter wereld zijn, lijden zij 

meer dan ooit tevoren aan aandoeningen waarvoor speciale zorg is geïndiceerd, zoals dyslexie 

https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=4&pub_id=257
mailto:info@canonsociaalwerk.eu
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/auteurdetails.php?auteur_id=166
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=11&pub_id=262
mailto:mpaes@planet.nl
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en ADHD. En dat terwijl sinds de 19e eeuw steeds meer professionals 

en wetenschappers zich bezighouden met de zorg voor kinderen. 

Kwetsbare kinderen. De groei van professionele zorg voor de jeugd 

geeft inzicht in het ontstaan van deze paradox.   

Ten onrechte is deze klassieke overzichtsstudie uit 2016 van Nelleke 

Bakker, tot 2020 universitair hoofddocent historische pedagogiek 

aan de Rijksuniversiteit Groningen, te veel onopgemerkt gebleven in 

kringen rondom de jeugdzorg. Terwijl het voor iedereen die daar 

professioneel of beleidsmatig mee te maken heeft een must read 

boek is. Vandaar dat de Canonredactie dit boek van harte aanbeveelt 

en haar bezoekers en volgers in staat stelt om het boek voor € 15,- 

(winkelwaarde € 20,-) aan te schaffen. Mail contactgegevens naar: 

info@canonsociaalwerk.eu met als onderwerp ‘Kwetsbare kinderen’.    

 

Biografisch portaal sociaal werk 

 

 
 
Sinds de vorige Nieuwsbrief (november ’21) zijn de volgende 10 mensen opgenomen in het 

Biografisch Portaal (met speciale dank aan Jan Brandsma):  

BartJan Commissaris (1962 - 2022), Arend Jan Heerma van Voss (1942-2022), Dirk Herderschêe 

(1877 - 1969), Hermen J. Jacobs (1887 - 1976),  Doortje Kal (1948), Jeanette Kok (1946-2022), 

Trees Keultjes (1926 - 2022), Pieter Hendrik Schreuder (1876 - 1947), Adriaan van Voorthuijsen 

(1871 - 1952).  

Het Biografisch Portaal telt nu 111 biografische schetsen/portretten. Een fractie van wat er te 
melden is. Heb je suggesties of wil je zelf een biografie schrijven? Neem contact op met de 
redactie: info@canonsociaalwerk.eu. 

Durf te vragen 
 

 #DTV #DTV #DTV #DTV #DTV #DTV 
• Heb je je boekenkast opgeschoond of van plan om je boekenkast eens aan te pakken? Doe 

mee met ons Canon-antiquariaat op Boekwinkeltjes.nl? We leggen graag uit hoe dat 

werkt. Je kunt op ons boeken-antiquariaat overigens ook hele interessante en 

voornamelijk historische boeken aanschaffen. Daar word je niet alleen zelf wijzer van, wij 

https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=3&pub_id=290
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/auteurdetails.php?cps=2&auteur_id=169
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/auteurdetails.php?cps=2&auteur_id=169
mailto:info@canonsociaalwerk.eu
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/auteurdetails.php?cps=25&auteur_id=160
https://www.canonsociaalwerk.eu/eregalerij/biografisch_portaal_details.php?prominent_id=109
https://www.canonsociaalwerk.eu/eregalerij/biografisch_portaal_details.php?prominent_id=107
https://www.canonsociaalwerk.eu/eregalerij/biografisch_portaal_details.php?prominent_id=104
https://www.canonsociaalwerk.eu/eregalerij/biografisch_portaal_details.php?prominent_id=82
https://www.canonsociaalwerk.eu/eregalerij/biografisch_portaal_details.php?prominent_id=110
https://www.canonsociaalwerk.eu/eregalerij/biografisch_portaal_details.php?prominent_id=111
https://www.canonsociaalwerk.eu/eregalerij/biografisch_portaal_details.php?prominent_id=106
ttps://www.canonsociaalwerk.eu/eregalerij/biografisch_portaal_details.php?prominent_id=81
https://www.canonsociaalwerk.eu/eregalerij/biografisch_portaal_details.php?prominent_id=105
mailto:info@canonsociaalwerk.eu
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ook, want de de opbrengst gaat naar de website. Zie: 

https://www.boekwinkeltjes.nl/v/canonsociaalwerk/ 

• Wil je meewerken aan de canon? We kunnen altijd initiatiefrijke redacteuren, 

medewerkers en auteurs gebruiken.   

• En natuurlijk vinden we het altijd fijn als je onze berichten wilt delen via social media. Volg 

ons via Facebook, Twitter of LinkedIn.  

 

Vernieuwing 

 

Samen met Valente (de branchevereniging voor 

participatie, begeleiding en veilige opvang) zal 

komend jaar een canon Beschermd en begeleid 

wonen worden geschreven en worden de canon 

Maatschappelijke opvang en de canon 

Vrouwenopvang geactualiseerd. In een volgende 

Nieuwsbrief gaan we hier uitvoeriger op in.  

 

Meer informatie: Johan Gortworst, J.Gortworst@chello.nl 

 

In de media 

Sociaal werk werkt!, 4 mei 2022: Waar komt sociaal werk eigenlijk vandaan?   

LinkedIn, 27 juni, Sociaal werk werkt!: Week van de Canon, verwijzing naar het Concilie van 

Tours in 567  

 

 

https://www.boekwinkeltjes.nl/v/canonsociaalwerk/
https://twitter.com/CanonSocWerk
mailto:J.Gortworst@chello.nl
https://www.sociaalwerk-werkt.nl/waar-komt-sociaal-werk-eigenlijk-vandaan
https://www.linkedin.com/company/sociaal-werk-werkt/posts/?feedView=all
https://www.linkedin.com/company/sociaal-werk-werkt/posts/?feedView=all

