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College Tour: sociaal werk komt naar u toe 
Twee sociaalwerkexperts voeden gemeentelijke onderhandelaars gratis met actuele kennis over het sociaal domein

De kiezer heeft gesproken, het woord is nu aan de onderhandelaars. Zij staan in veel gemeenten voor de lastige taak om coalities te smeden op basis van deels 

conflicterende standpunten. En sinds de decentralisaties in het sociaal domein is die taak er alleen maar ingewikkelder op geworden.

Daarom hebben brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland en kennisinstituut Movisie het initiatief genomen voor een College Tour: we komen naar u toe voor een 

goed gesprek over dilemma’s, knelpunten en effectieve aanpakken in het sociaal domein. Ons belang is niet-commercieel: graag dragen we samen met u bij aan een 

lokale samenleving waaraan álle burgers meedoen.

Een groeiend beroep op schuldhulpverlening, toenemende vereenzaming, overbelaste mantelzorgers, afglijdende jongeren, aarzelende wijkteams: dat zijn een paar van de trends 

die veel gemeentebesturen de komende jaren willen ombuigen. Maar hoe? Daarbij wordt trouwens veel gevraagd van de inwoners zelf. Wat kan je van hen verwachten? Wat is 

dan de rol van de gemeente? En waar is ruimte voor burgerinitiatieven? Daarover verschillen politieke partijen vaak van mening.

Vandaar dat Yvonne van Mierlo (directeur Movisie) en Lex Staal (directeur Sociaal Werk Nederland) een ongewone stap hebben gezet. Zij praten u in kleine kring graag bij 

over de recente ontwikkelingen in het sociaal domein. Bijvoorbeeld op grond van de 20 Gouden Gemeenten die laten zien hoe sociaal werk en gemeenten samen kunnen werken 

aan een stevige sociale basis. En aan de hand van de Wat-werkt-dossiers van Movisie.

Uit ervaring weten we bovendien dat er wettelijk vaak veel meer mogelijk dan er nu in de praktijk gebeurt. Er zijn innovatieve aanpakken en samenwerkingsvormen die leiden 

tot minder zorg en meer preventie, én lagere kosten voor gemeenten. Die extra kennis kan voor beoogde coalitiepartijen doorslaggevend zijn om tot een akkoord te komen. 

Een tweede meerwaarde van deze College Tour is dat beide experts de verbinding kunnen leggen tussen de lokale en de landelijke dimensie. Als brancheorganisatie en 

kennisinstituut kennen we het grotere plaatje en dat helpt om de lokale situatie in een breder perspectief te zien. Even afstand nemen maakt het gemakkelijker om dichter bij de 

lokale kern te komen.

Concreet bieden we u de kans om met onze experts tijdens een informele interactieve sessie:

• dilemma’s in het lokale sociale domein te benoemen en te ontrafelen

• lokale én landelijke (leer)ervaringen te spiegelen 

• informatiebronnen en bouwstenen te bieden voor strategische verkenningen

• tot keuzes te komen op basis van wetenschappelijke kennis, recente praktijkinformatie en verhelderende scenario’s (wat zijn de effecten als je iets radicaals anders 
doet?)

Heeft u interesse in een inspirerend gesprek waarin we u kunnen voorzien van relevante en actuele input? We komen graag naar u toe! Bel 030 7210721 of mail naar 

secretariaat@sociaalwerk.nl voor een afspraak.

Met vriendelijke groet,

Yvonne van Mierlo  Lex Staal

Met vriendelijke groet, 

Els de Bruin

Secretaresse
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Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht
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Let op: door wegwerkzaamheden is het pand van Sociaal Werk Nederland minder goed bereikbaar. 
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