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Inleiding 
In het jaar 2021 stondn weer een aantal bekende speerpunten centraal zoals: 
- afstemming voortgang onderzoeken met onze stakeholders 
- het profileren van de significantie van de leerstoel/academische werkplaats 
- het verwerven en borgen van de benodigde financiële fondsen. 
 
Daarnaast is extra ingezet getoond op het realiseren van een academische 
master Sociaal Werk en de gewone leerstoel Sociaal Werk. 
 
Afstemming voortgang onderzoeken 
Gedurende het jaar 2021 waren er diverse momenten waarop wij in contact zijn 
geweest met onze sponsoren. Enerzijds door middel van de Nieuwsbrieven die 
wij regelmatig publiceren op onze website, anderzijds in het bestuursoverleg 
waarin onze sponsoren meepraten over de voortgang van het onderzoek en de 
activiteiten van de hoogleraar. Daarnaast is er veel overleg geweest met Tranzo 
over onze wens om op korte termijn te komen tot een permanente leerstoel 
Sociaal Werk.  
In verband met de Corona-pandemie heeft veel van dit overleg digitaal 
plaatsgevonden.  
 
Profilering 
De pandemie maakte het onmogelijk om bijeenkomsten te organiseren waarin 
de betrokkenen samen konden komen. We konden wel via onze website en onze 
Nieuwsbrieven bericht geven over de meest recente ontwikkelingen. 
 
Fondsenwerving 
Vanwege de overheidsmaatregelen ter bestrijding van corona werden geen 
bezoeken aan potentiele sponsoren afgelegd. Wel werden er een nieuwe oproep 
gedaan via onze Nieuwsbrieven.  
 
Continuering leerstoel. 
Het streven van onze stichting om binnen de tweede termijn van de leerstoel te 
komen tot een gewone leerstoel Sociaal Werk heeft veel aandacht gekregen. 
Diverse sponsoren gaven aan dat dit streven extra prioriteit moest krijgen. Een 
voorwaarde hiervoor is het realiseren van een academische master Sociaal Werk. 
In dat kader heeft het bestuur overleg gepleegd met diverse hogescholen en 
universiteiten om te kunnen toetsen waar, welke mogelijkheden zijn om een 
dergelijke master en leerstoel te realiseren. Dit overleg is in 2021 voortgezet. 
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