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Vereniging Sociaal Werk Nederland in 2020
- Jaarplan en begroting 2020
- Discussie aan statafels
Ontwikkeling van de benchmark
Verzelfstandiging Moedige Dialoog
Vennootschapsbelastingplicht: inzet lobby Sociaal Werk Nederland
Afscheid bestuurslid Jan Laurier

Diehards en believers
De opkomst had hoger gekund. ‘Maar dat betekent dat het goed gaat met de club,’ stelt
voorzitter Eric van der Burg in zijn openingswoord, ‘want mensen komen vooral als het
níét goed gaat. We zitten hier nu met de diehards en de echte believers…’
Vervolgens staat hij nog even stil bij de extra ALV over de nieuwe cao, in juli van dit jaar.
‘Een prima akkoord. Onze medewerkers verdienen die 2 x 3,25%. En het helpt ons om
een aantrekkelijke branche te blijven.’
Probleem is nog wel dat gemeenten nog niet staan te trappelen om de loonstijgingen
mee te nemen in de nieuwe contracten met sociaalwerkorganisaties. ‘Samen met de VNG
bekijken we daarom hoe we de geldstromen kunnen ombuigen van zorg naar welzijn.’
Over lobbyen gesproken: samen met een brede coalitie van partijen waaronder politie,
VNG en mkb, is er een brief uitgegaan naar minister Grapperhaus van Justitie. ‘En dan
hebben we het over de rol van jongerenwerk in de strijd tegen ondermijning van de
rechtstaat door de georganiseerde criminaliteit. Ik sprak met de politie en zij nemen die
rol van jongerenwerk nu ook mee in hun position paper richting de aankomende
parlementsverkiezingen (maart 2021).’
Twintig nieuwe leden
Afgelopen jaar traden twintig nieuwe leden toe tot Sociaal Werk Nederland. Maar er
waren ook opzeggingen. Eric van der Burg: ‘Om hoofdzakelijk twee redenen: veel
peuterspeelzaalwerkorganisaties kiezen toch voor de Cao Kinderopvang en sluiten zich
dan ook aan bij die branche. En twee: sommige leden fuseren of worden overgenomen.’
Met als voorzet het splinternieuwe filmpje De Kracht van Groepswerk nodigt Eric van der
Burg leden uit om mee te denken over het positioneren en profileren van sociaal werk in
de aanloop naar de Kamerverkiezingen. ‘Politieke partijen gaan binnenkort hun
verkiezingsprogramma’s schrijven. Hoe zorgen we ervoor dat ze daarin stevige
paragrafen opnemen over preventie en sociaal werk? We willen dat graag samen met
jullie doen.’
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden directeur Lex Staal: staal@sociaalwerk.nl.
Sociaal Werk Nederland op naar 2020
Afgelopen jaar heeft weer een fiks aantal verenigingsleden het Kwaliteitslabel in de wacht
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gesleept. De teller staat inmiddels op 27. Lex Staal: ‘De uitreiking van het certificaat is
altijd een feestje. Je viert met elkaar dat je van het sociaal werk bent en dat je samen
werkt aan kwaliteit en vakmanschap.’
Begroting
De begroting is stabiel en sluitend, al lopen de contributieinkomsten wat terug door het vertrek van
peuterspeelzalen. Lex Staal: ‘Dat zijn er meer dan
verwacht. Veel van hen gaan toch naar de
Maatschappelijke Kinderopvang waarmee we overigens een
strategische samenwerking hebben, ook op cao-gebied.’
In 2019 was de begroting voor het eerst losgekoppeld van
subsidies. Lex Staal: ‘Dus als die alsnog binnenkwamen
was dat puur aanvullend. Dat heeft dit jaar heel goed
uitgepakt: we hadden ruimte voor extra activiteiten. Dus
we gaan door op de ingeslagen weg.’
Vraag uit de zaal: ‘Is contributieverlaging ook een optie?’
Lex Staal: ‘Daar heeft het bestuur zeker over nagedacht.
Maar we willen onszelf toch bedruipen vanuit de
contributie. Subsidies zijn tijdelijk, dus dan kan de hoogte
van de contributie jaarlijks veranderen. We zijn een kleine, krachtige organisatie. Extra
subsidie betekent tijdelijk extra mensen. Verlagen van de contributie betekent het kleine
team nog kleiner maken. Dat betekent dat je erg kwetsbaar wordt en het jaarplan
misschien niet helemaal kunt uitvoeren.’
Jaarplan
Ook de formule van een jaarplan op hoofdlijnen werkte goed in 2019. Lex Staal:
‘Daardoor konden we snel en actief inspringen op ontwikkelingen, bijvoorbeeld rond
jongerenwerk en de VPB-problematiek.’
De aanwezige leden stemden bij handopsteken in met het jaarplan en de begroting voor
2020.
Aan statafels spraken leden, bestuursleden en bureaumedewerkers over de gewenste
speerpunten rond de hoofdthema’s. De opbrengst daarvan wordt meegenomen bij de
uitvoering van het jaarplan.
Betalen voor de benchmark?
Van de huidige 508 leden doen er 215 mee aan de benchmark. Lex Staal: ‘Ze gebruiken
hem vooral om hun organisatie te vergelijken met concullega’s en als informatie voor
gemeenten. Maar de benchmark geeft niet een totaalbeeld van de branche en dat was bij
de start in 2011 wel de bedoeling.’
Uit een recente quickscan bleek dat de gebruikers doorgaans tevreden zijn over de
benchmark, ook al missen ze die overkoepelende cijfers voor de branche en informatie
over “wat werkt wél en wat juist niet”.
Sociaal Werk Nederland is bezig met het aantrekken van een beleidsmedewerker die zich
onder meer gaat bezighouden met kennis, informatie en data. De vraag is of de huidige
benchmark daarvoor het passende instrument is.
Het voorstel van het bestuur is om de benchmark vanaf 2021 over te dragen aan de
markt. Lex Staal: ‘De gebruikers gaan er dan voor betalen. Maar als er dan te weinig
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leden mee willen blijven doen, wordt het wel heel erg duur1. 2020 wordt een jaar om met
leden en de uitvoerder van de benchmark te bekijken of en hoe de benchmark ook ná
2020 op eigen benen verder kan.’
Na ruggenspraak met de aanwezige leden wordt besloten tot een “inspanningsopdracht”
om zoveel mogelijk leden - en minstens de helft - mee te krijgen gedurende het
overgangsjaar 2020. Daarnaast start een traject met leden en stakeholders voor het
verzamelen van meer informatie over de branche en het generen van meer bewijskracht
over het effect van sociaal werk.
Moedige Dialoog wordt zelfstandige stichting
Moedige Dialoog is de kinderschoenen ontgroeid. Inmiddels zijn er 25 regionale
netwerken actief. Verder groeien naar de beoogde 75 netwerken is echter lastig binnen
de huidige organisatievorm. Alleen al de hoogte van de beoogde subsidie van de
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vraagt om verzelfstandiging, ook vanuit
aansprakelijkheidsoogpunt.
Daarom hebben Sociaal Werk Nederland en de Rabobank als founding fathers besloten
om een stichting in het leven te roepen. Op donderdag 28 november is dat bij de notaris
beklonken. Lex Staal: ‘Maar we laten Moedige Dialoog niet los. We leveren een van de
medewerkers van de stichting en nemen actief deel aan de Raad van Toezicht.’
Vennootschapsbelasting ook voor sociaalwerkorganisaties
De regels voor vennootschapsbelasting zijn aangescherpt. Lex Staal: ‘Niet
belastingplichtig zijn slechts organisaties die louter en alleen zorg leveren.’
En daar is helaas niets meer aan te doen…
Wel gaat Sociaal Werk Nederland proberen te voorkomen dat sociaalwerkorganisaties ook
met terugwerkende kracht belastingplichtig worden verklaard.
En dat mag best met stevige bewoordingen. Want, zegt een lid: ‘Het is een achterlijke
regel. Het is rondpompen van maatschappelijk geld en het doet echt iets met onze
positie.’
Juist daarom moet het op landelijk niveau geregeld worden, stelt Eric van der Burg.
‘Samen met de VNG gaan we naar de Belastingdienst; en we gaan er fors in.’
Jan Laurier neemt afscheid
Jan Laurier is niet langer voorzitter van de Federatie Opvang. Zodoende treedt hij ook
terug als bestuurslid van Sociaal Werk Nederland. Eric van der Burg: ‘Maar we gaan hem
zeker nog tegenkomen in een van zijn nevenfuncties.’
De Federatie Opvang fuseert overigens met RIBW; de nieuwe vereniging gaat verder
onder de naam Valente.
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Uit de quickscan blijkt dat 37% van de respondenten bereid is om tegen kostprijs mee te doen aan de
benchmark; 64% zegt dat niet te willen. 40% is bereid tussen de €300 en €400 te betalen voor een abonnement
op de benchmark, 8% is bereid tussen de €400 en €500 te betalen.
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