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Notulen bijeenkomst 29 maart 2018 
 
Aanwezig  
Presidium: Toby Witte, Lilian Linders (vz) 
 5 
Overig:  Jeannette Doornenbal, Nol Reverda, Lisbeth Verharen, Marja Jager-Vreugdenhil, 

Jean-Pierre Wilken, Marianne Potting en Lineke Verkooijen  
 
Afwezig: Rick Kwekkeboom, Pauline Naber, Lies Korevaar, John Verhoef, Yolanda te Poel, 

Roeland van Geuns, Frans Spierings, Jack de Swart, Dana Feringa, Martine 10 
Noordegraaf, Saskia Wijsbroek, Janneke Metselaar, Maike Kooijmans, Nico de 
Vos, Lia van Doorn, Simon Polinder, Somaya Ben Allouch, Rob Bovens, Margriet 
Braun, Pauline Naber, Suzan van der Pos, Eltje Bos, Dirk Postma, Nico Vos, 
Dorien Graas, Ard Sprinkhuizen en Judith Metz 

 15 
Notulist: Marion van den Biezenbos 
 

 

ORGANISATORISCH DEEL  
 20 

1. Opening 
De voorzitter, Lilian Linders, opent de vergadering om 10.15 uur en heet namens het Presidium 
de aanwezigen van harte welkom. Bekend zijn de verhinderingen van Nico, Dirk, Janneke, 
Saskia, Dana, John, Dorien, Frans, Maike en Ard Sprinkhuizen. Wegens interne zaken zijn ook 
de personen niet aanwezigen die dit jaar de Tweedaagse organiseren. 25 
 
Opnieuw vraagt men zich af wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat de vergaderingen 
drukker worden bezocht? Mogelijke oplossingen die genoemd worden zijn: leden actiever 
benaderen, jaaragenda opstellen en wat veel bijval krijgt is het idee van Nol Reverda om een half 
jaar na de jaarlijkse Tweedaagse een ééndaagse te plannen. Het idee is een lectorenberaad 30 
waarin je verschillende thema’s met elkaar bespreekt. Afgesproken wordt dat het Presidium dit 
verder oppakt. Actie: Presidium 
 

2. Notulen d.d. 12 oktober 2017 
De notulen worden inhoudelijk, tekstueel en naar aanleiding van besproken. 35 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld, met dank aan de notulist. 
 

3. Mededelingen/actualiteiten 
- E-mail Ard Sprinkhuizen: zijn lectoraat wordt opgeheven en dat heeft ook gevolgen voor de 

Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland.  40 
 

Hieruit blijkt weer dat lectoraten bij hogescholen allemaal verschillend gepositioneerd zijn en 
voorgesteld wordt om dat een keer in het Platform te bespreken.  
Jean-Pierre Wilken laat weten dat de Vereniging van Lectoren daar ook mee bezig is, de 
Vereniging behartigt de belangen van lectoren en zij willen graag input, ook vanuit het 45 
Platform. 
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Veel weten niet van het bestaan van de Vereniging en daarom zal vanuit het Platform de link 
naar de website van de Vereniging https://www.lectoren.nl worden rondgestuurd. 
Afgesproken wordt dat iedereen actief nieuwe leden op de hoogte brengt van het Platform 
en de Vereniging. 

 5 
Nol Reverda ziet de sluiting van het lectoraat van Ard Sprinkhuizen ook als een stukje 
kapitaalvernietiging en stelt voor om de basis van het sociaal werk meer te benoemen in 
bijvoorbeeld een ondertitel. Je kunt nu niet in alle naamgevingen ontdekken waartoe je 
behoort en misschien met een woord of begrip kunnen we ons verankeren zodat er een 
collectiviteit ontstaat. Aangehaald wordt dat lectoraten een andere aansturing kennen dan 10 
faculteiten en hoogleraren op universiteiten. Lectoraten zijn vaak op een complexe manier 
verweven in een organisatiestructuur en het is niet in elke organisatie hetzelfde. Omdat dit 
niet alleen gaat over sociaal werk, maar over lectoraten in het algemeen denkt men dat dit 
thuishoort bij de Vereniging van Lectoren. Niet iedereen van het Platform is ook lid van de 
Vereniging van Lectoren. Jean-Pierre Wilken wel en die geeft aan dat leden zich individueel 15 
kunnen aanmelden en hun lidmaatschapsgeld kunnen terugkrijgen van de hogeschool. 

 
 Er volgt een discussie over hoe men de collectiviteit van de vakgroep voor het sociale 

domein kan benadrukken. Er worden verschillende ideeën voorgedragen zoals de 
onderzoeksscholen op de Universiteiten, contacten leggen met Stichting Sociaal Werk, 20 
Academisch werkplaats Tranzo, UvA of ondertitel toevoegen wanneer je aangesloten bent 
bij Platform. Om een helder doel te formuleren wordt er afgesproken om dit onderwerp te 
agenderen op de volgende vergadering. Actie: Presidium 

 
- boekpresentatie “De capabilitybenadering in het sociaal domein” op 6 april Hogeschool 25 

Arnhem/Nijmegen te Nijmegen; tkg 
- vooraankondiging afscheid Nol Reverda op 31 mei te Maastricht; tkg 
- Carin Wevers; net uitgekomen boek “Kan ik daar wat aan doen?” tkg 
- vooraankondiging afscheidssymposium Yolanda te Poel op 12 juni; tkg 
- transities JSI 2018; Toby is de nieuwe hoofdredacteur van de Journal of Social Intervention 30 

(JSI). De organisatie is verschoven van Utrecht naar Rotterdam. De JSI verschijnt in grotere 
frequentie, 4x per jaar klassieke artikelen en 3x per jaar boekenrecensies. Ook de 
financiering is rond, het merendeel van de hogescholen continueert de bijdrage tot 1 januari 
2019 en het Platform zal een structurele bijdrage leveren van € 5.000,- per jaar. Toby wordt 
gefeliciteerd met zijn aanstelling. 35 

- financiën; geen nieuws. 
- nieuwe Leden; Femke Kaulingfreks; hogeschool INholland; Lector Jeugd en Samenleving. 
- volgende vergaderdata 2018: afgesproken wordt een datumprikker uit te sturen voor 

woensdagen (2) en donderdagen(2) eind november in Utrecht. Actie: secr 
 40 
4. Website LIVE 
http://lectorensociaalwerk.nl 
De nieuwe website wordt paginagewijs doorlopen: 
- leden vragen om hun lectorale rede op te sturen (actie) 
- leden attenderen op de nieuwe website en vragen om hun eigen gegevens te checken en 45 

tekstuele aanpassingen door te geven (actie) 
- leden uitnodigen om nieuws, symposium, nieuwsbrieven etc aan te leveren om de website 

actueel te houden (actie) 
- zodra de nieuwe publicaties erop staan Leden vragen om de website met de link onder hun 

relaties te verspreiden (actie) 50 
 
Het secretariaat zal de website onderhouden en bij twijfels over wel/niet plaatsen zal zij contact 
opnemen met het Presidium. 
Het Platform is enthousiast over de uitstraling van de nieuwe website en het secretariaat wordt 
bedankt voor hun inspanningen. 55 
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5. Stand van zaken Tweedaagse 2018 ‘’Iepen mienskip” 7+8 juni 2018 
Lilian Linders geeft namens de organisatoren, Dirk Willem Postma en Janneke Metselaar, aan 
dat het programma bijna rond is op twee vraagstukken na. 
De keynote speakers zijn vanuit de hogeschool Janneke Metselaar en verder Cormac Russel en 
Hans Boutellier.  5 
 
De uitnodiging is bijna klaar en binnenkort volgt er een update van het programma, de reminder 
voor call for paper is al rondgestuurd. Indien blijkt dat er eind mei geen 100 betalende 
deelnemers zijn dan wordt er overlegd of het programma wel kan doorgaan.  
De organisatie vraagt aan het Platform wat zij moeten rekenen voor mensen die zich voor één 10 
dag aanmelden? Het voorstel is om voor mensen die alleen op dag 2 komen, dus zonder diner, 
een gereduceerd tarief te rekenen van € 50,-. Het Platform gaat akkoord. 
 
Het Platform mag mensen breed uitnodigen, maar mochten mensen alleen voor de keynote 
speaker komen is het idee om die keynote speaker te streamen. 15 
Afgesproken wordt dat Lilian Linders dit idee van streamen doorgeeft aan de organisatoren. 
Tevens zal zij aan Dirk Willem Postma voorleggen om met een wervelende tekst te komen voor 
de uitnodiging aan docent onderzoekers en voor iedereen die bij het lectoraat betrokken is en die 
aan het onderzoek meedoen. Actie: Lilian 
 20 
Tenslotte had de organisatie gevraagd of het nodig is om posters of digi flyers in te zetten? Het 
Platform stelt voor eerst te kijken hoe de aanmeldingen lopen en als er te weinig aanmeldingen 
zijn kunnen lectoraten alsnog erop aangesproken worden. Actie: allen 
 

6. Rondvraag 25 

Jeannette Doornenbal laat weten dat zij vanuit de Hanzehogeschool en Stenden hogeschool van 
plan zijn om te reageren op de call vanuit ZonMW “Kennis en jeugdopleidingen verbinden”. Men 
kan indienen voor 3 onderwerpen en zij gaan voor opvoedondersteuning. Mochten er nog meer 
initiatieven zijn, dan zou zij dat graag willen horen. Afgesproken wordt dat het secretariaat haar 
de e-mailadressen van Kamer Jeugd mailt. Actie: secr 30 
 

7. Sluiting (11.00 uur) 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, met dank aan de aanwezigen, het 
organisatorische deel van de vergadering om 11.25 uur. De voorlopige volgende vergadering is 
ergens op een woensdag of donderdag eind november en daarvoor zal een datumprikker 35 
rondgestuurd worden. 

 




