
Overzicht activiteiten 2017 en 2018 
Jaarlijks hebben we een gesprek met afdeling Vakontwikkeling van de gemeente Rotterdam 
waar we onze zorgen delen over het functioneren van de wijkteams en de vraagwijzer, en 
waar we elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Thema’s die daarbij aan de 
orde komen zijn; de autonomie van de professional, de administratieve lastendruk en de 
opleidingsmogelijkheden. 

2017 
In 2017 hebben we driemaal een gastcollege of workshop gegeven aan studenten van 
Hogeschool Inholland.  

Op de in maart door de gemeente Rotterdam georganiseerde Focusdag voor sociaal 
werkers hebben we een socratisch gesprek gehouden; de deelnemers kozen voor privacy 
als gespreksonderwerp en waren erg tevreden over de verdieping die we bij dit onderwerp 
aan konden brengen. 

We hebben deelgenomen aan bijeenkomsten van het armoedenetwerk in Rotterdam. 

De samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein (van de beide Rotterdamse 
hogescholen) is aangehaald en dat resulteerde in de succesvolle workshop in november op 
een conferentie in Schiedam, waar sociaal werkers hun dilemma’s konden bespreken. 

2018 
In 2018 hebben we opnieuw gastlessen kunnen verzorgen bij Hogeschool Inholland.  

De samenwerking met het lectoraat Dynamiek van de Stad kreeg een nieuwe impuls 
waardoor we een inleiding en een workshop konden geven aan een groep van 25 
jeugdzorgwerkers en een workshop over het thema privacy en beroepsgeheim. Tijdens een 
door het lectoraat georganiseerd kenniscafé hebben we bij een welzijnsinstelling een 
inleiding verzorgd over het onderwerp “professionele moed’. Ook hebben we weer een 
workshop gehouden op de gemeentelijke Focusdag voor sociaal werkers, dit keer over de 
aanpak van lastige en wellicht grensoverschrijdende casuïstiek.  

Tijdens het ethisch café dat door Hogeschool Rotterdam in samenwerking met 
jeugdzorginstellingen werd gehouden hebben we een bijdrage kunnen leveren door een 
inleiding te houden over beroepsgeheim, en uiteraard door deel te nemen aan de discussie. 

Eind 2018 stond in het teken van een vernietigend rapport van de Rotterdamse Rekenkamer 
over het functioneren van de wijkteams. We hebben de vergadering van de gemeentelijke 
commissie bijgewoond en een brief gestuurd aan de gemeenteraad, die aan de 
raadsstukken is toegevoegd. We hebben de politieke partijen ook een brief gestuurd, en dat 
heeft er in geresulteerd dat er met enkele partijen contact is over het gemeentelijke zorg- en 
welzijnsbeleid. We proberen mee te denken met de inhoud van moties en voorzien 
raadsleden van ‘voeding’ uit het werkveld. Er zijn diverse moties ingediend en half 2019 
wordt er opnieuw over gedebatteerd. We houden uiteraard de vinger aan de pols. Deze 
activiteiten maken ons meer bewust van de mogelijkheden die we als vereniging hebben om 
het beleid kritisch te volgen en eventueel te beïnvloeden. 

En tenslotte hebben we ons eerste sociaal cafe gehouden… 


