
Even leek het alsof het stil was binnen het sociale domein. 
Maar de jacht op de bijstandfraudeurs, de eenzaamheid onder 
bejaarden, het toenemend aantal mensen met verward gedrag, 
de gevolgen van de nieuwe privacywet, steeds meer ouderen die 
worden mishandeld en de 1.087.000 mensen die leven onder 
de armoedegrens haalden toch de voorpagina’s van de dagbla-
den. 
Op de voorpagina van ons vakblad staat de sociaal werker van 
het jaar, Sjef van der Klein. Hij vertelt over zijn visie op het werk, 
zijn aanpak in de wijk en waarom hij de prijs gekregen heeft. 
Het hoofdartikel over ‘stil verzet’ van professionals is geschreven 
door onderzoekers Marc Hoijtink, Evelien Tonkens en Jan Willem 
Duyvendak. Zij ontdekten dat sociaal werkers het zelfredzaam-
heidsdenken met humor tegemoet treden, zich creatief verzetten 
of ‘kamelleonnen’ ten opzichte van beleid. 
Dit nummer heeft ook een mini-themanummer in zich. Min of 
meer toevallig publiceren vier auteurs over onderwerpen die te 
maken hebben met seksualiteit. Anke van den Dries beschrijft 
hoe hulpverlening aan sekswerkers de beleving van de eigen 
seksualiteit beïnvloedt. Met haar scriptie won ze de Talent Prijs 
2017 van de Hogeschool van Amsterdam. Tineke de Waard 
interviewt drie professionals over de vraag hoe professionals 
moeten handelen bij het vermoeden van seksueel geweld tegen 
kinderen. Arend Groot, maatschappelijk werker en coördina-
tor meldcode kindermishandeling van het WKZ in Utrecht, 
adviseert je op de feiten te baseren en te letten op de terugke-
rende dynamiek in dergelijke situaties. Marlies van Rheenen 
van sociaal team Jeugd uit Houten werkt vaak samen met Veilig 
Thuis voor overleg en ruggensteun. Jacqueline Kleijer van Pretty 
Woman vindt het belangrijk dat kinderen geloofd worden als zij 
vertellen dat ze misbruikt worden. Ze pleit voor samenwerking 
tussen zorg en politie. En deskundigheidsbevordering. Voor dat 
laatste pleiten ook drie docenten van Avans Hogeschool in hun 
bijdrage: opleidingen moeten competente sociale professionals 
afleveren die met dit onderwerp raad weten en niet wegkijken. 
Een hoorcollege over seksuele ontwikkeling is daarbij absoluut 
onvoldoende.
Geen stilte in het sociale domein dus. En dan hebben we het nog 
niet over de buitencategorie gehad. In een column lees ik dat de 
veerman van de pont over de Maas zichzelf ook maatschappelijk 
werker noemt. Maar dan frons ik toch mijn wenkbrauwen. Net 
zoals bij de redacteur van LINDA. die advies geeft aan ouderen 
of ze wel of niet in een bikini op het 
strand kunnen. Iedereen noemt zich 
deze zomer sociaal werker. Bij de 
kapper kun je al je zorgen kwijt terwijl 
je haren gestyled worden. En heb je 
problemen op vakantie? Praat dan eens 
met de badmeester of de tennisleraar. 
Geef mij maar sociaal werkers.
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HOOFDREDACTEUR

Vakblad Sociaal Werk wordt 
uitgegeven door Bohn Stafleu 
van Loghum, onderdeel van 
Springer Media in samenwer-
king met de Beroepsvereniging 
van Professionals in Sociaal 
Werk (BPSW). De redactie is 
onafhankelijk en werkt op basis 
van een redactiestatuut. De 
rubriek Van de BPSW wordt 
geschreven door of in opdracht 
van het BPSW-bestuur en valt 
buiten de verantwoordelijkheid 
van de redactie. Vakblad Sociaal 
Werk verschijnt zes keer per jaar. 
Leden van de BPSW ontvangen 
het blad als onderdeel van hun 
lidmaatschap.

Redactie
Jolanda Berends, Femke 
Gijsbers, Lennie Haarsma, Marion 
van Hattum, Mariette Hermans 
(eindredactie), Anne Jongmans, 
Marian Kremers (hoofdredactie), 
Marianne Lenkhoff, Annemarie 
Meijers, Colin Weeink en Tineke 
de Waard.

Redactieadviesraad
Nora El Abdouni, Rik Boven-
berg, Liesbeth Eerland, Lisbeth 
Verharen (voorzitter), Will van 
Genugten en Marc Hoijtink.

Aan dit nummer werkten 
verder mee
Ida van Asselt-Goverts, Anne 
Boer, Anke van den Dries, Riëtte 
Duynstee, Lobke Havens, Marc 
Hoijtink, Mechtild Höing, 
Carinda Jansen, Sjef van der 
Klein, Lianne Lekkerkerker, 
Berber Rip, Inez Sandfort, Anke 
Smolders, Mark Snijder, Evelien 
Tonkens, Margo Trappenburg, 
Lisbeth Verharen, Werner van de 
Vrede, Michelle Wismans, Laura 
van der Zwet.

Cover
Sjef van der Klein, sociaal werker 
van het jaar 2018, foto: Riëtte 
Duynstee

Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum, 
Postbus 246, 3990 GA Houten
Rita Pilkes, uitgeefcoördinator, 
r.pilkes@bsl.nl
Marten Stavenga, uitgever, 
marten.stavenga@bsl.nl

Basis vormgeving
Akimoto, Grafisch ontwerpen, 
Amersfoort

Opmaak
Prepress Media Groep, Zeist

Advertenties
Advertentieverkoop: adverte-
ren@bsl.nl, tel: 030 – 638 3603 
Aanleveren van advertentie-
materiaal kan via traffic@bsl.nl, 
Wesley van Kruiselbergen,  
030 – 638 36 61

Abonnementen
Vakblad Sociaal Werk verschijnt 
zes keer per jaar. Abonnement-
sprijs: € 87,00 (print + online 
toegang), € 52,20 (enkel online 
toegang). Studenten ontvangen 
50% korting. Leden van de BPSW 
ontvangen het blad als 
onderdeel van hun lidmaatschap.

Het abonnement kan elk 
gewenst moment ingaan en 
wordt automatisch verlengd 
tenzij twee maanden voor de 
vervaldatum schriftelijk is 
opgezegd.
Abonnementenadministratie: 
Klantenservice Bohn Stafleu van 
Loghum, Postbus 246, 3990 GA 
Houten. Telefoon: 030-6383736. 
Bij wijziging  van de tenaamstel-
ling en/of adres verzoeken wij u 
de adresdrager met de 
gewijzigde gegevens op te sturen 
naar de afdeling klantenservice of 
wijzigingen door te geven via het 
formulier op  www.bsl.nl/contact

Voorwaarden
Op leveringen en diensten zijn 
de bij de Kamer van Koophan-
del gedeponeerde algemene 
voorwaarden van Springer 
Media B.V. van toepassing, 
tevens raadpleegbaar op www.
springermedia.nl. De voorwaar-
den worden op verzoek 
toegezonden.
Het overnemen en vermenigvul-
digen van artikelen en berichten 
uit dit tijdschrift is slechts 
geoorloofd met bronvermelding 
en met schriftelijke toestemming 
van de uitgever. Het verlenen 
van toestemming tot publicatie 
in deze uitgave houdt in dat de 
Standaardpublicatievoorwaarden 
van Springer Media B.V., 
gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel te Utrecht onder 
dossiernummer 3210/635, van 
toepassing zijn, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen. De 
Standaardpublicatievoorwaarden 
voor tijdschriften zijn in te zien 
op www.bsl.nl/schrijven-bij-bohn-
stafleu-van-loghum/auteursin-
structies  of kunnen bij de 
uitgever worden opgevraagd..

www.bsl.nl 
© Bohn Stafleu van Loghum

Sluitingsdatum nummer 5: 20 
september 2018

ISSN 2468-7456

COLOFON REDACTIONEEL

In de zomer is iedereen 
sociaal werker
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