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Inleiding
In het jaar 2016 zullen een aantal speerpunten centraal staan:
- de uitvoering van 2 Science (p)Reviews
- de voorbereiding van de jaarconferentie van 2016
- intensivering contacten met overheden en politiek
- het verwerven van nieuwe onderzoeksopdrachten
- het profileren van de activiteiten van de stichting
- het verwerven van de benodigde financiële fondsen.
Science (p)Reviews
De Stichting Sociaal Werk wil zich inspannen om de kennisuitwisseling tussen de
wetenschap en het werkveld te stimuleren. Daartoe organiseert zij twee keer per jaar
een "Science (p)Review". Deze informele bijeenkomsten hebben als doel om sponsoren
en andere belangstellenden te informeren over de voortgang van de onderzoeken die
plaatsvinden en te toetsen of deze nog steeds aansluiten bij de behoeften die in de
praktijk leven.
De eerste Science (p)Review zal plaatsvinden op vrijdag 29 januari 2016. Als thema
staat centraal: "Welzijn-gezondheid in de huidige transitiecontext in de wijk”
Jaarconferentie 2016
Op 22 september zal ons jaarcongres plaatsvinden in de vorm van een Sociaal Werksalon. Die zal zich dit jaar richten op kwetsbare groepen. Het centraal stellen van het
doelgroepperspectief in deze conferentie was ook een belofte die op de startconferentie
in 2015 werd geformuleerd.
Intensivering contacten met overheden
Zoals ook opgemerkt vanuit de groep sponsoren zal in 2016 gezocht worden naar
mogelijkheden om de leerstoel/academische werkplaats nog meer te profileren bij de
overheid en de politiek. Daartoe zullen initiatieven genomen worden voor
bijeenkomsten met gemeenten, met de landelijke overheid en de politiek.
Onderzoeksopdrachten
Naast werving van science practitioners, zal dit jaar extra ingezet worden op een te
werven post-doc die, naast het begeleiden van onderzoeken, zelf ook zou kunnen
bijdragen aan het acquireren van onderzoeksopdrachten. Als eerste stap in die richting
zullen de hoogleraren op schrift zetten hoe belangrijk de aanwezigheid van een post-doc
kan zijn voor een goede doorstart van de LS/AW.
Profilering
Het is belangrijk dat de leerstoel/academische werkplaats publiekelijk zichtbaar is,
terwijl er ook prioriteit gegeven moet worden aan valorisatie in de vakbladen en de
benodigde internationale publicaties om de leerstoel te kunnen continueren na 2019.
In 2016 dient kritisch bekeken te worden wat de hoogleraren in de hun beschikbare tijd
aan werkzaamheden zullen kunnen uitvoeren.
Fondsenwerving
Ook in 2016 zal intensief gewerkt worden aan het werven nieuwe sponsoren.
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