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Inleiding
In het jaar 2017 zullen 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
Het publicatieplan dat de hoogleraren opstelden geeft aan dat in 2017 een 14-tal
publicaties te verwachten zijn, waarvan 6 in internationale vakbladen. Uiteraard is
publicatie afhankelijk van de voortgang in de onderzoeken en voor de internationale
publicaties, van de peerreviews van de artikelen.
Raad van Sponsoren
Begin 2017 zal een besloten bijeenkomst georganiseerd worden met de leden van de
Raad van Sponsoren van de Stichting. Zij adviseren het bestuur van de Stichting
gevraagd en ongevraagd over de activiteiten van de Stichting en de inhoud en uitvoering
van het onderzoeksprogramma. Doel van de Sponsormeeting 2017 is samen met hen te
reflecteren op de voortgang die gemaakt is in het onderzoeksplan en de activiteiten van
de leerstoel/academische werkplaats af te stemmen op de wensen van de sponsoren.
Onderzoek focus
In 2017 is de leerstoel/academische werkplaats 'midterm'. Daar waar de voorgaande
jaren het vinden, opstarten en uitvoeren van onderzoek aan de orde was, zal in de
periode tot 2019 nationaal en internationaal het realiseren van hoogstaande
wetenschappelijke output rond sociaal werk centraal staan. Speciale aandacht daarbij
zal gegeven worden aan het integreren van de kennis die nu nog gedefragmenteerd
beschikbaar komt. Daarvoor zal samenwerking gezocht worden met de Werkplaatsen
Sociaal Domein en het Lectoren Platform Zorg en Welzijn.
Profilering
De leerstoel/academische werkplaats heeft inmiddels bekendheid verworven in
Nederland. Beide hoogleraren worden regelmatig gevraagd te presenteren of deel te
nemen aan commissies en werkgroepen. Daarnaast wordt regelmatig gepubliceerd.
Belangrijk is dat de komende jaren de leerstoel/academische werkplaats zich zal
profileren door het naar buiten brengen van de resultaten van haar onderzoek in de
vorm van internationale publicaties. Dit is ook belangrijk om voldoende draagvlak te
creëren om de activiteiten ook na 2019 te kunnen continueren.
Ook in 2017 zal in september de Zorgsalon Sociaal Werk plaatsvinden.
Fondsenwerving
Ook in 2017 zal intensief gewerkt worden aan het werven nieuwe sponsoren en het
onderhouden en continueren van de contacten met de huidige sponsoren. Daarbij zullen
ook de hoogleraren een actieve rol vervullen.
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Continuering leerstoel.
In 2017 zal gestart worden met de voorbereidende besprekingen voor het voortzetten
van de leerstoel Sociaal Werk na juni 2019. In eerste instantie zal in kaart gebracht
worden wat de financiële consequenties zijn. Daarna zal overleg volgen met de
sponsoren.
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