
 

notulen HSAO overleg d.d. 13 september 2018 1 

 

Notulen Platform Lectoren Sociaal Werk  
d.d. 13 september 2018 

 
Aanwezig  
Presidium: Toby Witte (vz), Lilian Linders  5 
 
Overigen:   Lineke Verkooijen, Frans Spierings, Janneke Metselaar, Marianne Potting 
 
Afwezig:  Jean-Pierre Wilken, Rob Gilsing, Saskia Wijsbroek, Nico de Vos, Jack de 

Swart, Dorien Graas, Lisbeth Verharen, Rick Kwekkeboom, Dana Feringa, 10 
Martine Noordegraaf, Maike Kooijmans, Lia van Doorn, Alie Weerman, Lies 
Korevaar, John Verhoef, Roeland van Geuns, Somaya Ben Allouch, 
Margriet Braun, Suzan van der Pos, Eltje Bos, Jeannette Doornenbal, Marja 
Jager-Vreugdenhil, Judith Metz, Femke Kaulingfreks, Roel van Goor 

 15 
Notulist: Marion van den Biezenbos 
 

 

ORGANISATORISCH DEEL  
 20 

1. Opening 
De voorzitter, Toby Witte, opent de vergadering om 14.00 uur en heet namens het Presidium de 
aanwezigen van harte welkom. Bekend is de verhindering van Jean-Pierre Wilken. De bedoeling 
was om na afloop van de Tweedaagse met het Platform bijeen te komen, maar dat is er niet meer 
van gekomen.  25 
Het Presidium laat weten dat zij het aandeel van Judith Metz in het Presidium mist. Ze is 
herstellende, maar het gaat langzamer dan verwacht. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 30 
2. Notulen d.d. 29 maart 2018 
De notulen worden inhoudelijk, tekstueel en naar aanleiding van besproken. 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld, met dank aan de notulist. 
 
Lilian Linders deelt nog mee dat zij per 1 september begonnen is bij InHolland als lector 35 
Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein en daarnaast werkt zij in september nog 1 
dag per week voor Fontys Hogeschool om zaken af te ronden. 
 

3. Mededelingen/actualiteiten 
- e-mail Ard Sprinkhuizen; per 1 juni werkzaam bij het Lectoraat Participatie, Zorg 40 

Ondersteuning aan de Hogeschool Utrecht.  
- nieuwe leden: Rob Gilsing (lector Jeugdhulp in transformatie, Haagse Hogeschool) en 

Alie Weerman (lector GGZ & Samenleving / Hogeschool Windesheim). 
 
De concurrentie neemt toe op verschillende terreinen, maar het aantal lectoren bij het Platform 45 
blijft schommelen op 30 leden. 



 

notulen HSAO overleg d.d. 13 september 2018 2 

 

De lage opkomst voor het Platform vandaag heeft wellicht te maken met de boekpresentatie van 
Femmianne Bredewold, over “de verhuizing van de verzorgingsstaat” welke ook vandaag 
plaatsvindt 
In reactie hierop vindt Toby Witte het jammer dat er niet vanuit het Platform of vanuit de 
werkplaats sociale domein aan lectoraten wordt gevraagd om mee te schrijven aan zo’n boek. 5 
Lilian zal dit onthouden en meenemen als stip op de horizon van het Platform.  
 

 Financiën 
Frans Spierings geeft een korte toelichting op de financiën. Er zit € 14.000,- in kas. De nota’s 
voor de contributie zijn nog niet verstuurd, maar er is wel een reservering gemaakt van € 5.000,- 10 
voor het tijdschrift Journal of Social Intervention. 
Normaal wordt er ook € 3.000,- gereserveerd voor de organisatoren van de Tweedaagse, maar 
er is nog geen afrekening ontvangen. Janneke Metselaar zal een kostenopgave maken van de 
Tweedaagse en stuurt die op aan het Presidium. Actie: Janneke 
 15 
Judith Metz heeft gevraagd om nog iets te bedenken voor het afscheid van Ard Sprinkhuizen van 
het Platform. Omdat het dit jaar een jubileumjaar is voor het Platform Lectoren stelt zij voor een 
jubileumdiner te organiseren in november met huidige en oud-leden en een spreker. 
Men vindt het idee leuk om bij elkaar te komen met een inhoudelijke inleiding plus oud-Leden, 
maar omdat november kort dag is om iets te organiseren, lijkt eind januari 2019 een beter 20 
moment.  Actie: Presidium 
 

 Nieuwe vergaderdata 2019 
Afgesproken wordt om de volgende vergadering te koppelen aan het jubileumdiner eind januari 
2019. Het Presidium zal een uitnodigingstekst opstellen en in november zal er een 25 
datumprikker uitgaan. 
 
Omdat de tweejaarstermijn van het huidige Presidium afgelopen oktober formeel was afgelopen 
is het voorstel om dit in de volgende vergadering te agenderen. 
 30 
Janneke Metselaar deelt mee dat Dirk Willem Postma lector af is en nu werkt bij het Fries Sociaal 
Planbureau (FSP). 
 

4. Evaluatie Tweedaagse 2018 in Leeuwarden 
Iedereen vond het een hele geslaagde conferentie, goede opkomst en een mooie school. 35 
Janneke Metselaar zegt het als medeorganisator ook als positief ervaren te hebben en mede 
door de fusie van NHL Hogeschool met Stenden Hogeschool is het steeds meer één Hogeschool 
aan het worden. Het samenwerken met het hospitality management is ook goed bevallen  
 
Ter lering wordt er opgemerkt om misschien volgende keer de laatste workshops in de ochtend te 40 
houden en niet aan het einde van de vrijdagmiddag als er al mensen naar huis zijn. 
Janneke Metselaar geeft aan dat zij wel hebben geprobeerd om te zorgen voor een 
aantrekkelijke tweede dag anders is de opkomst veel lager. Doelbewust hadden zij gekozen voor 
twee presentaties in één blok van een uur en dat was een prettige werkwijze, zij wil dit ook 
meegeven aan de organisatoren van volgend jaar. 45 
 
Toby Witte vond de nieuwe aanpak van de aanloop heel goed; de keynote presentaties waren 
interessant en prima verzorgd. 
Wat hij jammer vond was dat sommige lectoren te veel workshops indienen. Zijn voorstel is om 
per hogeschool een maximum te stellen aan het indienen van workshops, maar ook wel de 50 
mogelijkheid bieden om een compleet minisymposium te organiseren waar 3-4 mensen 
presenteren. 
 
Janneke Metselaar geeft aan dat de kwaliteit van de bijdragen zo goed was, mede door toetsing 
van de Calls, en zij wil dan ook meegegeven aan de opvolgers om dat stramien aan te houden en 55 
bij twijfel niet door te laten gaan. Een ander idee is om de volgende keer de organisatoren van de 
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tweedaagse te laten kijken naar wat de leerstoelen van de mensen zijn en hen vervolgens gericht 
te vragen om voor een bepaald blok een bepaalde bijdrage te leveren. Hierdoor ga je mensen 
gericht uitnodigen. De open Calls zijn voor onderzoekers van lectoraten en daar kun je dingen 
mee opvullen. Zo worden de workshops ook heel gevarieerd. 
 5 
Jean Pierre Wilken was ook erg positief, maar had nog voorgesteld om de volgende keer 
themasessies te organiseren rondom thema’s die in meerdere werkplaatsen onderzocht worden. 
Verder stelt hij voor om producten met elkaar te delen om kennis te laten stromen. 
 
Afsluitend geeft Janneke mee aan het organiserende comité van volgend jaar om op tijd met de 10 
voorbereidingen te beginnen. 
 

 Wie (welke hogeschool) wil Tweedaagse 2019 organiseren? 
Lilian Linders laat weten dat In Holland bereid is om de tweedaagse 2019 te organiseren. Haar 
voorstel is donderdag 13 en vrijdag 14 juni in Haarlem. Het idee is om de tweedaagse te 15 
combineren met haar lectorale rede op vrijdagmiddag tijdens de tweedaagse. 
Afgesproken wordt om voorlopig 13 en 14 juni te communiceren als SAVE the DATE. Als 
suggestie geeft Janneke Metselaar mee om de vergadering van het Platform te combineren met 
de tweedaagse bijvoorbeeld de avond ervoor van 20.00-22.00 uur. Dit neemt het Presidium mee. 
 20 
5. Website (publicatie stukken “Lectoren denken over…….”) 

 Wat is de procedure voor wat betreft nog te verschijnen stukken? 
Inmiddels zijn drie stukken klaar en komt het vierde stuk eraan, er is feedback ontvangen op stuk 
4 en dat ligt nu bij de eindredacteuren. 
 25 
De procedure is dat een stuk minstens 1x breed wordt besproken, vervolgens wordt het voorstel 
aangepast en eventueel nog een keer besproken. Bij elk stuk spreek je een eindredactieclub af 
die het stuk tekstueel klaar maakt voor de website en opstuurt naar het secretariaat voor 
plaatsing op de website. 
 30 
Opgemerkt wordt dat er nog diverse andere stukken zijn, bijvoorbeeld van Lisbeth Verharen 
(methodisch werken), waar wel feedback op is geweest, maar nog geen volgende versie van 
ontvangen is. Lilian Linders zal een reminder rondsturen. Actie: Lilian 
 
Lilian Linders vraagt of er nog meer ideeën zijn voor een bijdrage? Toby Witte haalt aan dat het 35 
oorspronkelijk idee was om alle bijdragen te bundelen tot een boek of aan te bieden als 
opiniestuk en hij vraagt zich af wat het bereik nu is? Lilian Linders denkt dat er meer 
hoofdstukken nodig zijn voordat het een boekje is, maar zij zal het voorleggen aan Piet-Hein 
Peeters en hem naar de vier hoofdstukken laten kijken. Actie: Lilian 
 40 
6. Discussie 
De vraag is hoe we de collectiviteit van het sociale domein kunnen benadrukken en versterken 
(contacten met onderzoekscholen op de universiteiten, beroepsverenigingen, etc)? Van belang is 
de doelstelling helder te krijgen. Omdat er nog geen thema’s zijn ingebracht voor het inhoudelijk 
deel zal deze discussie ingebracht worden in het inhoudelijke deel van de vergadering. 45 
 

7. Voorstel / idee 
 Een lectorenberaad – eendaagse – rond een specifiek thema organiseren 

Een ééndaagse voor lectoren was een idee van Nol Reverda en het voorstel is om dit te 
koppelen aan het jubileumdiner met oud lectoren in januari 2019. Als idee wordt ingebracht één 50 
van de vijf schrijvers uit te nodigen van het boek “de verhuizing van de verzorgingsstaat” en in 
discussie te gaan wat dat betekent voor Social Work. 
Dit idee wordt meegenomen in de uitnodigingsmail naar de Leden van het Platform en daarna 
volgt er een datumprikker. 
 55 
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8. Rondvraag 
Marianne Potting deelt mee dat recent verschenen is het boek ‘Verandering voor verbinding’, 
handvatten voor de praktijk van de jeugdprofessional. Goos Cardol van haar lectoraat zat in de 
redactie. Het boek is ook echt bedoeld voor onderwijs. 
 5 
Lineke Verkooijen laat weten dat mogelijk al dit kalenderjaar haar laatste jaar is als lector van 
haar lectoraat en zij hoopt dat iemand haar gaat opvolgen.  
 

9. Sluiting (15.00 uur) 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, met dank aan de aanwezigen, het 10 
organisatorische deel van de vergadering om 15.15 uur.  
De voorlopig volgende vergadering is ergens in januari 2019 en daarvoor zal een datumprikker 
rondgestuurd worden. 

 




