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•
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De eerste vijftig dagen van voorzitter Eric van der Burg
Sociaal Werk Nederland: de koers van de vereniging, door Lex Staal, directeur
o Vaststellen jaarverslag 2018
o Vaststellen jaarrekening 2018
o Vooruitblik op de komende maanden
Voortgang cao-onderhandelingen, door Jasper Ragetlie, bestuurslid
Rondvraag en sluiting

De eerste vijftig dagen
‘In die zeven weken heb ik stad en land afgereisd om leden en partners te bezoeken,’
aldus Eric van der Burg. ‘En overal trof ik buitengewoon enthousiaste organisaties en
mensen die inspirerende verhalen vertellen over wat er gebeurt.’
Toch zat hij soms in een spagaat. ‘Die werkbezoeken maken me vrolijk. Maar als
organisaties in het sociaal domein spreken we vaak niet met één mond. Dat verzwakt
onze positie. Daarmee maken we het onszelf behoorlijk lastig.’
Dat is des te hinderlijker vanwege een andere observatie. ‘Ik spreek veel wethouders; ze
hebben doorgaans veel waardering voor sociaal werk en voor onze leden. Maar die
waardering zet zich niet om in woorden en daden. Gemeenten zijn bezig de boel
financieel op orde te stellen, want er gaat te veel geld naar Wmo en jeugdzorg. Daarom
bezuinigen ze op onze sector. Dat is natuurlijk net zo bizar als bij een naderende
mazelenepidemie stoppen met vaccineren om meer geld te kunnen steken in het
verzorgen van de besmette patiënten. Gemeenten moeten juist meer investeren in
preventie.’
Anders gezegd: sociaal werk moet onder meer op dat punt veel krachtiger stelling
nemen. ‘Dat ligt toevallig in mijn aard, dus daar ga ik me hard voor maken,’ beloofde Eric
van der Burg.
De koers van de vereniging
De jaarrekening
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‘We zijn een gezonde vereniging,’ stelde directeur Lex Staal. ‘We zijn het jaar geëindigd
met een batig saldo. De organisatie is in control, zei de accountant.’
Ondertussen wordt het wel steeds lastiger om subsidies te krijgen. Daarom bepalen
basiscontributie en aanvullende diensten de bedrijfsvoering. Subsidies zijn additioneel.
Drie pluspunten:
•
•
•

we hebben meer dienstverlening kunnen doen, voor leden en aanpalende
branches
de bureaukosten zijn gedaald
minder kosten voor ledenactiviteiten maar méér opbrengst en meer zelf doen, dus
zonder externen maar samen met leden

De basiscontributie viel overigens wat tegen, deels omdat de verwachte aanwas met
zelfstandige wijk- en buurtteams uitbleef.
Ook de subsidies hielden dus niet over. ‘Het is als brancheorganisatie vrijwel onmogelijk
om Rijksgeld te krijgen. Ministeries zijn doodsbenauwd voor het Spook van de
Staatssteun.’
Dankzij de Rabobank kwam er wel financiële steun voor het samenwerkingsproject
Moedige Dialoog voor de aanpak van armoede en schulden.
Het bestuur stelt voor om het batige saldo niet toe te voegen aan de reserves maar te
gebruiken voor extra ledenactiviteiten en het aanpassen van de website.
Jaarverslag
Op vier punten merk je dat onze samenwerking en ons aanzien bij gemeenten groeit,
aldus Lex Staal. ‘Dat zijn kwaliteit en ons Kwaliteitslabel, de professionaliteit van sociaal
werkers, onze vernieuwende cao die goed aansluit bij het decentraliseren van zorg en
welzijn, en contracteren als tegenhanger van inbesteden en de doorgeschoten
marktwerking in zorg en welzijn.’
En nog wat PR-momenten: de werkbezoek van respectievelijk de ministers Hugo de
Jonge en Sander Dekker, het grote Jongerencongres in Tilburg, en we zijn partners in het
Ouderenpact en Eén tegen Eenzaamheid, de verkiezing van de Sociaal Werker van het
Jaar en de première van de Transformatie Trofee.
Qua ledental: we groeien niet hard, maar wel in de breedte.
•

Voor meer highlights: lees het jaarverslag 2018.

Instemming
De aanwezige leden gingen applaudisserend akkoord met de Jaarrekening en het
Jaarverslag.
De lopende cao-onderhandelingen
De voorbereidingen van de nieuwe cao zijn achter de rug. Op basis van het mandaat dat
de onderhandelaars kregen tijdens de ALV van 14 maart zitten ze nu aan tafel met de
bonden, aldus portefeuillehouder Jasper Ragetlie. ‘We hebben nu twee oriënterende
gesprekken gehad. Aan andere cao-tafels zien we dat de bonden hoog inzetten qua
looneisen, dus het zou kunnen dat we de deadline (1 juli 2019) niet halen. We houden u
op de hoogte.’
Daarop sloot Eric van der Burg de vergadering; de leden repten zich naar de grote zaal
van het Spoorwegmuseum voor de opening van het Jaarcongres.
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