
‘‘SOCIAAL WERK,
VANDAAG EN IN DE TOEKOMST’’ 
De toekomst van het sociaal werk en de gevolgen ervan voor 
jou als professional in de praktijk. 
 

Deze bijeenkomst staat in het teken van leren en ontwikkelen. Elkaar als sociaal werkers leren kennen en kennis opdoen over de 
nieuwste ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld sociaal werk in de wijk. 

 

Dinsdag 
7 april 2020 

13.00 - 17.00

ZB-gebouw
Kousteensedijk 7
Middelburg

Programma

Sprekers 
Dhr. Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland
Over de ontwikkeling van het vak van sociaal professional.

Mw. dr. Margo J. Trappenburg: Bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk aan de Universiteit 
voor Humanistiek /Hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht.
Welke uitdagingen zijn er in het sociaal werk: gaan we collectief of individueel werken?

Sjef van der Klein: sociaal werker/buurtondersteuner bij Contour de Twern in Tilburg en Sociaal werker van het jaar 
2018.
Als buurtondersteuner ben ik altijd in de buurt en onderdeel van het dichtbij team (woningbouw, maatschappelijk werk, zorg en 
sociaal werk). Door de nabijheid worden de talenten en kwaliteiten van bewoners zichtbaar & benut en kunnen we tijdig 
ondersteuning bieden aan bewoners zodat erger wordt voorkomen.

Workshops 
1. Wijkgericht werken. Door: Maartje van der Lee van Buurtbinders
2. Leren in sociaal werk. Door: Sociaal Werk Nederland
3. Omgaan met ethische dilemma’s. Door: Meike van der Linden van Buurtbinders
4. Vinden, binden en vasthouden van kwetsbare gezinnen. Door: Adil Fertoute en Joost Hopmans, welzijnswerkers bij SMWO

Welzijn Veere, Welzijn Middelburg, Cederhof Welzijn, Vrijwilligershuis Borsele en SMWO organiseren in samenwerking met Sociaal Werk Nederland deze bijeenkomst.

13.00 - 13.30 uur Inloop met koffie en thee 

13.30 - 13.45 uur  Inleiding door Lex Staal

13.45 - 14.30 uur Margo Trappenburg

14.30 - 14.45 uur Korte pauze

14.45 - 15.30 uur 1e workshopronde (maak een keuze uit 4 workshops)

15.45 - 16.30 uur 2e workshopronde (maak een keuze uit 4 workshops)

16.30 - 17.00 uur   Verhaal van Sjef van der Klein
    (sociaal werker van het jaar 2018)
17.00 uur   Netwerkborrel

KOOP TICKET
KLIK HIER

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-symposium-7-april-2020-sociaal-werk-vandaag-en-in-de-toekomst-95854087155

