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Inleiding
In het jaar 2018 zullen een aantal speerpunten centraal staan:
- uitvoering van het Publicatieplan
- afstemming voortgang onderzoeken met onze sponsoren
- het profileren van de significantie van de leerstoel/academische werkplaats
- 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 dit jaar zullen meer en meer resultaten bekend worden van de onderzoeken
die in de eerste helft van de leerstoeltermijn gestart zijn. Hierover zal gerapporteerd
worden aan de hand van het Publicatieplan dat de hoogleraren eerder opstelden. Deze
publicaties zullen moeten gaan bijdragen aan het aantonen van de importantie van onze
leerstoel/academische werkplaats.
Sponsoren
In de loop van 2018 zal opnieuw een bijeenkomst plaatsvinden om de sponsoren bij te
praten over de voortgang van de onderzoeken. Gedacht wordt om dit te doen in de vorm
van een Invitational waarin alle onderzoekers van de leerstoel/academische werkplaats
zichzelf en hun onderzoeken zullen presenteren.
Profilering
In het één na laatste jaar in de eerste leerstoeltermijn is het van belang aan te tonen dat
onze onderzoeken leiden tot significante resultaten. Sponsoren zullen daardoor
gemotiveerd worden om hun sponsoring ook in de volgende periode voort te zetten.
Fondsenwerving
Ook in 2018 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.
Continuering leerstoel.
In de loop van 2018 zal de Raad van Toezicht van de Leerstoel Sociaal Werk
bijeenkomen om de werkzaamheden van de leerstoel te evalueren en te adviseren over
de voortgang van de leerstoel. Ook het bestuur van onze stichting zal een beslissing
nemen over het voortzetten van de leerstoel. Na een positieve beoordeling van beiden
zal overleg plaatsvinden met de sponsoren over de financiering van die 2e termijn.
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