UITNODIGING
Symposium ‘Werk maken van mensenrechten’
ter gelegenheid van het afscheid van
algemeen directeur Lies Schilder
Datum: 4 oktober 2018
Tijd: 13.30 – 17.00 uur met aansluitend receptie tot 19.00 uur
Locatie: Congrescentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht
Na ruim zeven jaar neemt Lies Schilder afscheid als algemeen directeur van de BPSW. Ter gelegenheid
hiervan organiseert de BPSW op 4 oktober a.s. het symposium ‘Werk maken van mensenrechten’.
Aansluitend vindt een afscheidsreceptie plaats. U bent van harte uitgenodigd!
In deze zeven jaar is de beroepsvereniging verbreed van een vereniging voor maatschappelijk werkers naar
een vereniging voor alle professionals in sociaal werk. Ook is de BPSW (opnieuw) lid geworden van de
internationale beroepsvereniging, de IFSW.
Het bevorderen van mensenrechten en waarden als empowerment en sociale rechtvaardigheid zijn
belangrijke aspecten van de missie van het (internationale) sociaal werk. In België en Nederland is dit in 2016
met verve betoogd door docenten en lectoren van hogescholen in het manifest ‘Stel mensenrechten centraal
in het sociaal werk’ (Hartman et.al. 2016). Zij stellen: ‘Sociaal werk is geen neutrale waarden- of machtsvrije
praktijk, maar heeft essentieel een sociaal, politiek en ethisch karakter. Sociaal werk is een
“mensenrechtenberoep”!’. De BPSW heeft dit manifest ondertekend.
Op 4 oktober verkennen we graag met u wat dit betekent: werk maken van mensenrechten.
Hoe kunnen sociaal werkers dit in praktijk brengen? Wat vraagt dat van de opleiding, de werksetting en last
but not least de beroepsvereniging? En… is het niet erg pretentieus om zo’n grote opdracht bij het sociaal
werk neer te leggen?
Didier Reynaert, Lisbeth Verharen en Lies Schilder laten hierover hun licht schijnen. Aansluitend krijgt het
publiek het woord in samenspraak met een forum. Dit forum bestaat uit Hans van Ewijk, Jeannette Hartman
en Josien Hofs. De middag wordt in goede banen geleid door Marcel Ham, hoofdredacteur van het Tijdschrift
voor Sociale Vraagstukken. Aan het eind van het symposium neemt de BPSW afscheid van Lies Schilder bij
monde van Jan Laurier, bestuursvoorzitter van de BPSW. Aansluitend vindt de afscheidsreceptie plaats.

Sprekers
Dr. Didier Reynaert is lector Sociaal Werk aan de Hogeschool Gent, faculteit
Mens en Welzijn en docent Social Work Theory aan de Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen. Hij publiceerde in 2017 met anderen het boek ‘Sociaal werk en
mensenrechten’. Centraal in zijn werk staat de ontwikkeling van mensenrechten
als handelingskader voor het sociaal werk. Hij is mede opsteller van het manifest
‘Stel mensenrechten centraal in het sociaal werk’.
Dr. Lisbeth Verharen is lector Versterken van Sociale Kwaliteit aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
In haar inaugurele rede van 2017 hield zij een grondig pleidooi voor het inzetten van ‘professioneel kapitaal’
van sociaal werkers ten behoeve van het borgen van mensenrechten van mensen in kwetsbare situaties.
Dr. Lies Schilder is sinds 1 september 2011 directeur van de BPSW. Zij formuleerde samen met de vereniging
de strategie van de BPSW ‘Verbreden met behoud van identiteiten’ en de onderliggende visie waarin
empowerment en bescherming van burgerrechten een centrale plek innemen.
Forumleden
Dr. Hans van Ewijk is emeritus lector aan de Hogeschool Utrecht en emeritus hoogleraar Grondslagen van
het maatschappelijk werk aan de Universiteit van Humanistiek. In 2017 hield hij de Van Koetsveldlezing over
toepassing van het kernbegrip sociale rechtvaardigheid in relatie met kwetsbaarheid.
Drs. Jeannette Hartman is senior docent aan de NHL Hogeschool en buitenpromovendus bij de faculteit
Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Haar onderzoek richt zich op de politieke dimensie van
sociaal werk waarbij het denken van Hannah Arendt (1906-1975) centraal staat. Zij is een van de opstellers
van de verklaring ‘Stel mensenrechten centraal in het sociaal werk’.
Drs. Josien Hofs is voormalig docent aan de Hogeschool Rotterdam en bestuurslid van de BPSW. Zij richt zich
specifiek op het beschermen van het beroepsgeheim van sociaal werkers en het recht op privacy van
cliënten. In 2017 publiceerde zij het artikel ‘Sociaal werkers onder gemeentelijke regie. Pleidooi voor sociale
rechtvaardigheid als basisprincipe voor sociaal werk’ in het Journal of Social Intervention.
Programma
13.00 Ontvangst
13.30 Opening
13.35 Lezing ‘Mensenrechten als handelingskader voor het sociaal werk’ door Didier Reynaert
14.20 Lezing ‘Professioneel kapitaal van sociaal werkers laat mensen tot hun recht komen’ door Lisbeth
Verharen
14.50 Pauze
15.20 Lezing ‘De BPSW maakt werk van mensenrechten’ door Lies Schilder
15.50 Forumdiscussie ‘Werk maken van mensenrechten: hoe doe je dat?’ met Hans van Ewijk, Jeannette
Hartman en Josien Hofs onder leiding van Marcel Ham
16.40 De BPSW neemt afscheid van Lies Schilder bij monde van Jan Laurier
17.00 Afscheidsreceptie
Aanmelding
U kunt zich vanaf nu aanmelden voor deze bijeenkomst. Er zijn geen kosten aan verbonden. U meldt zich aan
door uiterlijk 18 september 2018 een mail te sturen aan secretariaat@bpsw.nl met als
onderwerp: ‘Aanmelding 4 oktober’.
Vermeld s.v.p. in uw mail of u zich aanmeldt:
- voor het symposium
- voor de afscheidsreceptie
- voor beide
Graag tot 4 oktober!

