Jaarverslag 2016
De kernactiviteiten voor het jaar 2016 waren:
- de uitvoering van Science (p)Reviews
- de voorbereiding van de jaarconferentie van 2016
- het profileren van de activiteiten van de stichting
- het verwerven van de benodigde financiële fondsen.
Science Preview
De Stichting Sociaal Werk streeft er naar het onderzoeksprogramma voor de
leerstoel/academische werkplaats Sociaal Werk zo dicht mogelijk te laten aansluiten op de vragen
uit de praktijk.
Op 29 januari 2016 organiseerde zij daartoe een Science (pre)View om vertegenwoordigers uit
allerlei maatschappelijke organisaties te vragen aan te geven welke onderzoeksvragen
momenteel binnen het sociaal domein aan de orde zijn. Een kort reflectieverslag met daarin de
aandachtsgebieden die de 50 deelnemers naar voren brachten is op de website terug te vinden.
Jaarconferentie 2016
Op 22 september jl werd door Tranzo het tweede jaarcongres van de leerstoel Sociaal Werk
georganiseerd in de vorm van een Zorgsalon Sociaal Werk. Het thema dit jaar was:
Ervaringskennis werkt voor sociaal werk! Deze keer was er voor gekozen om vooral ook de
burgers zelf aan het woord te laten. De belangstelling voor dit programma was zo overweldigend
dat de organisatie moest uitwijken naar één van de grote zalen in het Willem ll stadion.
Een aantal ervaringsdeskundige burgers vertelden over hun belevenissen in de praktijk en hun
bijdragen aan onze onderzoeken.
Profilering activiteiten Stichting
Onderzoeksprojecten
In 2016 hebben we dertien onderzoeksprojecten in onze portefeuille. Acht projecten zijn
lopende, twee projecten werden recent afgerond en drie projecten zijn nog in
onderhandelingsfase. De afgeronde projecten betroffen kortdurend onderzoek. De lopende acht
projecten zijn allen PhD trajecten met minimum 4 jaar doorlooptijd en minstens twee dagen per
week beschikbaarheid. Van deze acht PhD trajecten zijn er 5 met science practitioners (ScP) en 3
zijn met externe promovendi (EP). Diverse instellingen zijn betrokken als partner.
Presentaties en publicaties
Gedurende 2016 waren Tine en René lid van 11 commissies. Samen met de medewerkers van de
academische werkplaats schreven gaven allen in totaal 14 lezingen en schreven 13 artikelen. Op
2 internationale conferenties werden lezingen gegeven.
Op verzoek van het bestuur van de stichting stelden Tine en René een Publicatieplan samen voor
de periode 2016-2020. Daarin beschrijven zij wanneer de onderzoeken die lopen zullen
uitmonden in publicaties.
Digitaal
De website van de stichting werd voortdurend geactualiseerd en geüpdate met recent kort
nieuws. In totaal werden er 15 berichten toegevoegd. Daaronder verschillende aankondigingen
van presentaties en artikelen van onze hoogleraren.
In 2016 verscheen ieder kwartaal onze Nieuwsbrief die aan alle sponsoren en geïnteresseerden
verstuurd werd.
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Fondsenwerving
Ook in 2016 werden weer diverse activiteiten uitgevoerd op dit gebied. Bezoeken werden
afgelegd bij een achttal potentiele sponsoren, maar ook bestaande sponsoren werden bezocht.
Bovendien werden alle deelnemers aan de Zorgsalon 2016 benaderd met een verzoek om
sponsoring. Duidelijk werd echter dat fondsenwerving zonder 'warme contacten' onvoldoende
effectief is. Besloten werd bij organisaties die onderzoek laten doen via de
Leerstoel/Academische Werkplaats sponsoring van de stichting een standaard onderdeel zal zijn
van het overleg over de financiering van dat onderzoek, als compensatie voor de betrokkenheid
van de hoogleraren.
Diversen
Al in 2015 werd duidelijk dat de werklast van beide hoogleraren hoog is. Vanuit Tranzo is daarom
dr. Leonieke van Boekel aangesteld als coördinator 2 bij de academische werkplaats. Binnen haar
functie heeft zij 50% onderzoektijd en 50% ondersteunende taken. Zij is coördinator bij meerdere
werkplaatsen en kennisnetwerken. Als coördinator 2 bewaakt zij de kwaliteit en is eerste
aanspreekpunt voor het digitale projectdossier, procedures en subsidieaanvragen.
In september werd afscheid genomen van één van onze oprichters en hoofdbestuurslid van onze
Stichting Kathelijne van Kammen. Kathelijne trad op 1 februari toe als lid van het College van
Bestuur van de Politieacademie. Ze is daar verantwoordelijk voor de portefeuille onderwijs. De
Stichting Sociaal Werk is haar zeer erkentelijk voor de bijzondere inzet en bijdragen die zij de
voorgaande jaren geleverd heeft aan de totstandkoming van de leerstoel/academische
werkplaats Sociaal Werk. Als vertegenwoordiger van de Hogeschool Arnhem Nijmegen zal zij
binnen het hoofdbestuur vervangen worden door dr. Saskia van der Lyke. Saskia is binnen de
HAN directeur van de faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij.
In 2016 veranderde één van onze hoofdsponsoren, de MO-Groep haar naam in Sociaal Werk
Nederland. Een nieuwe naam voor de brancheorganisatie was nodig. Ooit behoorden tot de
MOgroep, wat stond voor Maatschappelijke Ondernemersgroep, de branches jeugdzorg,
kinderopvang en welzijn en maatschappelijke dienstverlening. In 2011 werd de organisatie
gesplitst, jeugdzorg en kinderopvang gingen een eigen weg en welzijn en maatschappelijke
dienstverlening bleef over. Maar de naam bleef hetzelfde. Daarom werd gekozen voor een
andere naam: Sociaal Werk Nederland is een brancheorganisatie voor alle organisaties in
Nederland die opereren binnen het sociaal domein.
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