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Als problemen achter de voordeur zich op grotere schaal

gaan voordoen, spreken we van maatschappelijke

problemen. Voor de aanpak van deze problemen is

sociaal werk van groot belang.
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Sociaal werkers moeten strategisch vaardig zĳn, zodat
ze (de opkomst van) maatschappelĳke problemen
kunnen signaleren, deze op de politieke agenda weten
te krĳgen en tegelĳkertĳd de individuele problematiek
niet vergeten.

Een oriëntatie onder sociaal werkers leert, dat het
herkennen van een individueel probleem als deel van
een breder maatschappelĳk probleem als moeilĳk
wordt ervaren en niet of nauwelĳks plaatsvindt,
ondanks dat sociaal werkers hierin wel geschoold
worden.

Sociaal werk speelt zich af op het snĳvlak van
dienstverlening en sociale actie. Scholing alleen is
daarvoor niet genoeg. Voor de aanpak van
maatschappelĳke problematiek op wĳkniveau zĳn
geëngageerde sociaal werkers met strategisch
inzicht nodig, die met passie en
doorzettingsvermogen optreden.

Het symposium moet duidelĳkheid geven over:

1. rol en inbreng van het sociaal werk in de wĳk,
2. de kwalificaties en persoonlĳke eigenschappen
waarover de sociaal werker dient te beschikken en hoe
(bĳ)scholing hierop kan inspelen.

Bĳdragen worden geleverd door diverse betrokken
deskundigen, waaronder ervaren sociaal werkers.



Programma

13:30 inloop

14:00 opening door Margo Koopman, dagvoorzitter en
directeur bĳ ROC van Twente.

14:10 welkom door Bas van Wakeren, wethouder Hengelo

14:15 Mariël van Pelt, onderzoeker Movisie, over
engagement in de praktĳk

14:30 Cevdet Örnek, directeur Wĳkracht, over
Sociaal Werk is een professie; over de dagelĳkse
praktĳk van de Sociaal Werkorganisatie

14:45 Judith Metz, lector Social Work Saxion Hogeschool
over methodisch en evidence-based werken

15:00 Jan Willem Bruins, directeur Beroepsorganisatie
Professionals in Sociaal Werk (BPSW) over
signaleren en agenderen door sociaal werkers

15:15 pauze.

15:35 de praktĳk van het veldwerk, 4 ervaren
sociaal werkers reageren op de betogen

16:00 forumdiscussie en reacties uit de zaal

16:30 hoe verder?

17:00 afsluiting met een hapje en een drankje



Het symposium komt tot stand dankzĳ de inzet van: ROC van
Twente, Saxion, Movisie, Wĳkracht Hengelo, Beroepsorganisatie
Professionals in Sociaal werk (BPSW), gemeente Hengelo en de
Stichting Sociale Ontwikkeling (SSO)

Bereikbaarheid en parkeren

ROC van Twente ligt op vĳf minuten lopen vanaf Centraal
Station Hengelo.

Gratis parkeren kan voor het gebouw, via de ingang aan de
Willem de Clerqstraat. Meld bĳ de slagboom dat u voor het
symposium komt.

Let op: in de wĳk rondom het pand geldt betaald parkeren en
wordt gebruik gemaakt van parkeerzones. De gemeente
controleert de blauwe zones intensief.

Dringend verzoek: parkeer uw auto niet in de woonwĳk, maar
op het terrein van ROC van Twente


