Sponsormeeting 2017
Op vrijdagmiddag 10 februari 2017 kwamen vertegenwoordigers van de hoofdsponsoren en de leden van
de Raad van Sponsoren bijeen om te reflecteren op de voortgang die gemaakt is in het werk van de
leerstoel/academische werkplaats Sociaal Werk.
Presentatie hoogleraren
De bijeenkomst ging van start met een uitgebreide presentatie van René Schalk en Tine van Regenmortel
over de stand van zaken tot nu toe. "Samen sterk voor Sociaal Werk" was de slogan waarmee de
leerstoel/academische werkplaats in 2014 startte. De centrale vraagstelling voor de onderzoeksagenda
was: "Hoe kan sociaal werk burgers versterken en verbinden met de samenleving?" gezien vanuit het
perspectief van de theorie, praktijk, de cliënt en wetenschappelijk onderzoek.
Tine en René vertelden vervolgens uitgebreid over de 14 (grotendeels PhD-)projecten binnen de
leerstoel/academische werkplaats die zich richten op deze vraagstelling. Duidelijk werd dat alle
betrokkenen zeer hard gewerkt hebben aan het uitwerken van de onderzoeksagenda, de bemensing van
de academische werkplaats, de profilering van de leerstoel/academische werkplaats in Nederland, het
opbouwen van een netwerk en de valorisatie van de onderzoeksthema's. Vele voorbeelden werden
gegeven over de bijdragen aan de professionalisering van het vak van sociaal werker door middel van
congressen, lezingen, deelname aan commissies en andere wetenschappelijke dienstverlening.
Met het oog op de toekomst stelden René en Tine voor de tweede helft van hun zittingsperiode te richten
op het realiseren van hoogstaande wetenschappelijke output (nationaal en internationaal). Daarnaast
suggereerden zij enkele topics die mogelijk na 2019 de onderzoeksagenda zouden kunnen bepalen zoals
de relatie tussen de gezondheidszorg en het sociaal werk in Nederland. Sociaal werk is nog onvoldoende
een politiek thema in de lokale politiek. Aangegeven werd dat het belangrijk is dat sociaal werkers zich
meer en duidelijker profileren om invloed te kunnen hebben op de sturing van sociale activiteiten binnen
de gemeenten. Tenslotte namen Tine en René zich voor om er voor te blijven zorgen dat het veld/de
praktijk goed op de hoogte blijft van de vorderingen van het onderzoek binnen de leerstoel/academische
werkplaats.
Reacties sponsoren
Na de presentatie van de hoogleraren hadden de sponsoren de gelegenheid hun indrukken te delen.
Naast enkele vragen ter verduidelijking werden ook enkele suggesties gedaan:
1. De sponsororganisaties tussentijds te laten 'meesnoepen' van de voortgang in de onderzoeken van de
LS/AW waardoor elkaars activiteiten/bewegingen versterkt kunnen worden.
2. Door het doen van meta-studies een betere integratie van de kennis die er op diverse plekken aanwezig
is en het ontwikkelen van een methodologie voor het vertalen van de wetenschappelijke/innovatieve
kennis naar het handelen van individuele sociale werkers.
3. Het stimuleren van een op wetenschappelijk onderzoek gerichte houding bij docenten sociaal werk.
4. De mixed-method aanpak van de leerstoel/AW meer profileren.
5. Meer aandacht binnen het onderzoeksprogramma voor internationaal vergelijkend onderzoek.
Conclusie
De sponsoren waren, mede gezien de beperkte beschikbare tijd van beide hoogleraren, positief en zeer
onder de indruk van de grote hoeveelheid activiteiten die plaatsgevonden hebben. De Sponsormeeting
was in hun ogen zeer informatief en inspirerend geweest en voor herhaling vatbaar.
Het bestuur van de Stichting Sociaal Werk zal op korte termijn gaan overleggen met de hoogleraren hoe
vorm gegeven kan worden aan de suggesties die de sponsoren gedaan hebben.
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