Jaarverslag 2017
In het jaar 2017 stonden een aantal speerpunten centraal staan:
- uitvoering van het Publicatieplan
- afstemming met Raad van Sponsoren
- het formuleren van de focus voor de periode 2017-2019
- het profileren van de activiteiten van de stichting
- het verwerven en borgen van de benodigde financiële fondsen
- het starten van de voorbereidingen ter continuering van de leerstoel na 2019.
Publicatieplan 2016-2020
Gedurende het jaar 2017 waren er 9 wetenschappelijk publicaties in internationale
vakbladen. Begin 2018 nog enkele artikelen onder peerreview.
Raad van Sponsoren
Op vrijdag 10 februari 2017 kwamen de hoofdsponsoren en leden van de Raad van
Sponsoren bij elkaar om te reflecteren op de activiteiten van de leerstoel/academische
werkplaats Sociaal Werk. Na een uitgebreide presentatie van de hoogleraren gaven alle
sponsoren hun visie op de voortgang binnen het onderzoek. Allen waren onder de
indruk van het werk dat tot nu toe verzet is. Mede gezien de beperkte tijd die de
hoogleraren beschikbaar hebben. Suggesties werden gedaan om het onderzoekskader
verder te verdiepen en te verbreden. Ook werd afgesproken de sponsoren regelmatig op
de hoogte te houden van de ontwikkelingen in en resultaten van het onderzoek. Lees
voor meer informatie het verslag dat te vinden is bij Kort Nieuws op onze website.
Onderzoek focus
Op 8 december 2017 presenteerden de hoogleraren hun Evaluatie Leerstoel en
Academische Werkplaats Sociaal Werk december 2016 – november 2017 met daarin
een overzicht van alle onderzoeken, activiteiten en projecten. Ook voegde zij een metaview toe waarin zijn stelden: “Alle projecten geven op een eigen wijze invulling aan een
deel van ons onderzoekskader en dragen bij aan het vinden van een antwoord op onze
centrale vraagstelling: Hoe kan sociaal werk burgers versterken en verbinden met de
samenleving? De projecten en activiteiten dragen bij aan de theorie
(verwetenschappelijking van sociaal werk), de praktijk (professionalisering van sociaal
werk), en zetten het cliëntperspectief en de vraagzijde centraal in passend onderzoek
voor sociaal werk.
Voor wat betreft de research die plaatsvindt, lopen er inmiddels 14 PhD-onderzoeken,
zijn er tientallen publicaties verschenen en maken onze hoogleraren deel uit van een
groot aantal fora en commissies. Zo zijn zij onder andere medebepalend voor het
opleidingsprofiel voor de sociaal werker en nemen zij deel aan de Erkenningscommissie
sociale interventies. Daarnaast worden zij betrokken bij allerlei vraagstukken rond het
thema “Passende zorg in wijkteams”. Centraal staan principes als eigenaarschap, cocreatie, de focus op verbetering, sociale rechtvaardigheid, het kruisen van de drie
kennisvormen (wetenschap, praktijk, burgers), lerende organisatie, participatie en
dialoog. Dit noopt veelal tot emergente onderzoeksdesigns. De bedoeling is dan ook dat
meedoen aan onderzoek voor iedereen ‘winst’ dient op te leveren en in zich een
empowerende ervaring dient te zijn.
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Profilering
Op 30 november jl. werd de Tranzo Zorgsalon 2017 gehouden. Dit keer georganiseerd
door de academische werkplaatsen Jeugd é n Sociaal Werk.
Het thema was ‘De uitdaging van diversiteit voor jeugdhulp en sociaal werk’. Naast
presentaties van onderzoekers, kwamen ook ervaringsdeskundigen aan het woord. Zie
daarvoor onze website.
Duidelijk werd onder andere dat contact zoeken in een multiculturele samenleving
betekent dat er sterk rekening gehouden moet worden met de persoonlijke voorkeuren
van de clië nt. Ook dat professionals niet moeten schromen om naar voren te treden om
misstanden binnen hun organisatie aan de kaak te stellen. Werkgevers moeten daarvoor
een gunstig klimaat scheppen.
Fondsenwerving
Ook in 2017 is intensief gewerkt worden aan het werven nieuwe sponsoren en het
onderhouden en continueren van de contacten met de huidige sponsoren.
Mede door de inzet van de hoogleraren besloot Movisie uit Utrecht lid te worden van
onze Raad van Sponsoren. Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesburo voor
het sociale domein. De 150 experts die daar werken ontwikkelen, verzamelen en
verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken. De
samenwerking met onze leerstoel/academische werkplaats wordt dan ook gezien als
een duidelijke versterking van het onderzoek en de kennisdeling in Nederland ten
aanzien van sociaal werk.
Daarnaast trad Wel.kom uit Venlo toe als sympathisant. Wel.kom is een
welzijnsorganisatie die actief is in Venlo, Roermond en Beesel. Zij ondersteunen
kinderen en hun ouders, jongeren, ouderen, migranten en vrijwilligers. Met diverse
samenwerkingspartners zorgen zij ervoor dat wijken levendig en leefbaar zijn.
Continuering leerstoel.
In 2017 is gestart met de voorbereidende besprekingen voor het voortzetten van de
leerstoel Sociaal Werk na juni 2019. Dit bestond vooral uit het plannen van de
overleggen en activiteiten die nodig zijn om continuering te borgen. Overleg daarover
met Tranzo en de Tilburg University zal in 2018 starten.
Bestuur Stichting Sociaal Werk
maart 2018
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