Notulen Platform Lectoren Sociaal Werk
d.d. 30 januari 2019
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Aanwezig
Presidium:

Lilian Linders (vz), Toby Witte, Judith Metz

Overigen:

Lisbeth Verharen, Lineke Verkooijen, Marianne Potting, Jean-Pierre Wilken,
Nol Reverda

Afwezig:

Rob Gilsing, Saskia Wijsbroek, Nico Vos, Jack de Swart, Dorien Graas, ,
Rick Kwekkeboom, Dana Feringa, Martine Noordegraaf, Maike Kooijmans,
Lia van Doorn, Ard Sprinkhuizen, Alie Weerman, Pauline Naber, Lies
Korevaar, John Verhoef, Roeland van Geuns, Nico de Vos, Simon Polinder,
Somaya Ben Allouch, Rob Bovens, Margriet Braun, Pauline Naber, Suzan
van der Pos, Eltje Bos, Dirk Postma, Jeannette Doornenbal, Frans
Spierings, Marja Jager-Vreugdenhil, Janneke Metselaar

Notulist:

Marion van den Biezenbos
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Opening

De voorzitter, Lilian Linders, opent de vergadering om 14.15 uur en heet namens het Presidium
de aanwezigen van harte welkom. Een extra welkom aan Nol Reverda en Judith Metz die na haar
afwezigheid van ziek zijn weer voor het eerst aanwezig is bij de vergadering van het Platform.
Bekend zijn de verhinderingen Nico de Vos, Rick Kwekkeboom, Christa Nieuweboer, Saskia
Wijsbroek, Maike Kooijmans en Marja Jager-Vreugdenhil.

2.

Notulen d.d. 13 september 2018

De notulen worden inhoudelijk, tekstueel en naar aanleiding van besproken.
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld, met dank aan Marion.
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Naar aanleiding van:
Lilian Linders heeft Piet-Hein Peters de site met de voorlopig geproduceerde artikelen voorgelegd, maar hij is geen hoofdredacteur meer van Zorg + Welzijn. Het ligt nu bij Sophie van
Hogendorp, de nieuwe hoofdredacteur Zorg + Welzijn.
Piet-Hein Peters gaf haar mee om het ook neer te leggen bij het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, maar daar had ze het al neergelegd. Een ander idee van Piet-Hein Peters is om een
jaarlijks lectoren sociaal domein congres te organiseren, dan zou je het voor externen toegankelijker maken en daarvoor zou hij de uitgever BSL kunnen polsen.
Lilian Linders zegt het erg veel tegelijk te vinden met de tweedaagse en de werkplaatsen. Toby
Witte haalt aan dat door Nol Reverda al eerder is voorgesteld om een eendaagse te organiseren
en dat lijkt hierop. Als de uitgever de organisatie regelt en het Platform levert alleen de content
dan is het misschien een idee.
Afgesproken wordt om dit punt te agenderen in de volgende vergadering in relatie met de tweedaagse.
Actie: Lilian
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Pagina 2; regel 28: Toby Witte geeft aan dat de tweejaarstermijn van het huidige Presidium afgelopen oktober 2018 was afgelopen. Hij stelt voor om formeel van Presidium te wisselen na
afloop van de tweedaagse.
Afgesproken wordt om dit punt te agenderen voor de volgende vergadering tijdens de tweedaagse. Voorafgaand zal er een oproep voor kandidaat-bestuursleden uit gaan.
Actie: Lilian

3.

Mededelingen/actualiteiten

Lilian Linders deelt mee dat Margriet Braun ernstig ziek is. Afgesproken wordt dat Judith Metz
haar namens het Platform een kaart stuurt, het secretariaat zoekt het adres op.
Actie: Judith
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Er is een e-mail ontvangen van Martine Ganzevles met het verzoek of haar onderzoeksthema
een plek kan krijgen bij de komende tweedaagse.
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Er komt een tweedaagse van de Kamer Jeugd op 7 + 8 oktober 2019 in Garderen en naar aanleiding daarvan komt er een boek uit.
Judith Metz geeft aan dat zij en Jean-Pierre-Wilken samen in het bestuur zitten van de Europese
Vereniging voor Sociaal Werk Onderzoek (ESWRA) en die organiseert jaarlijks een conferentie.
Ook daaruit is het verzoek gekomen om een keer gezamenlijk, Vlaanderen en Nederland, een
conferentie rond sociaal werk te organiseren.
Toby Witte vult aan dat ook de VBSP bijeenkomst op 7 oktober 2019 samen met Leuven wordt
georganiseerd.
Afgesproken wordt om het gezamenlijk organiseren van congressen te agenderen op de volgende vergadering en Toby Witte zal dan bestuursleden van de VBSP uitnodigen.
Actie: Toby
Toby Witte deelt mee een gesprek gehad te hebben met Frans Spierings en Frank Post, secretaris van de Stichting Sociaal Werk. Er is gesproken over de mogelijkheden om van de ‘bijzondere’
leerstoel Sociaal Werk een ‘gewone leerstoel’ te maken zodat het een universitaire status krijgt.
Omdat ze willen onderzoeken of hiervoor draagvlak is, is voorgesteld om nog voor de zomer een
keer het gesprek aan te gaan met een aantal lectoren en eventueel ook een aantal mensen uit de
academische werkplaatsen.
Toby Witte zegt dat hij Frank Post heeft toegezegd om dit voorstel voor te leggen in de vergadering van het Platform en hij vraagt de vergadering wat men hiervan vindt?
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Volgens Jean-Pierre Wilken gaat het om twee dingen. Ten eerste gaat het om praktische informatie naar aanleiding van het gesprek tussen Toby Witte, Frans Spierings en Frank Post. Inhoudelijk gezien is het goed om de verbinding tussen lectoren en de paar bijzondere hoogleraren te
verstevigen, maar wat is de gezamenlijke onderzoeksagenda?
Hij denkt dat de achtergrond hiervan is dat de Stichting Sociaal Werk geen oneindige financiële
middelen heeft en ook Tine van Regenmortel is op zoek naar financieringsbronnen en zoekt dat
bij hogescholen en het Platform.
Judith Metz laat weten dat zij een informeel overleg heeft gehad met een aantal hoogleraren, ook
over de toekomst van hoogleraren Sociaal Werk in Nederland.
De vergadering is akkoord om een gesprek aan te gaan met meerdere partijen om van elkaar te
horen hoe iedereen ervoor staat en vervolgens kan iedereen zijn behoeftes uitspreken, maar
daarvoor zal er eerst een overleg met elkaar gepland worden.
Afgesproken wordt om ergens in maart/april met elkaar in overleg te gaan over het onderwerp
‘wat is de meerwaarde van een leerstoel aan de universiteit’. Het verslag van het overleg dat
Judith Metz heeft gehad met de hoogleraren zal meegestuurd worden met uitnodiging.
Er volgt een datumprikker.
Actie: secr
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Organisatie Tweedaagse 13 + 14 juni 2019 bij Inholland in Haarlem

Lilian Linders laat weten dat de Tweedaagse 2019 zal plaatsvinden op de hogeschool Inholland
in Haarlem. Zij is al begonnen met de voorbereidingen.
Voorgesteld wordt de werktitel “Op zoek naar de Haarlemmer Olie van het Sociaal Werk, de
werkzame factoren onderzocht”. De vergadering vindt het een mooi thema en gaat ermee
akkoord.
De Tweedaagse zal afgesloten worden met een lectorale rede van Lilian Linders op vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur.
Het idee is om één spreker lector uit te nodigen binnen Inholland en één of twee prominente
sprekers daarbuiten. Men vindt één spreker voldoende en Lilian Linders doet een oproep aan de
vergadering om na te denken over wie zij daarvoor kan vragen.
Janneke Metselaar en Toby Witte hebben zich al opgegeven voor de klankbordgroep, maar
daarnaast wordt er nog een oproep gedaan voor een derde persoon erbij.
Lilian Linders vraagt aan de vergadering of zij strakker moet sturen op workshops naar thema’s?
Lisbeth Verharen stelt voor om het open te laten en al het onderzoek wat op dit lectoraat gebeurt
een podium te geven, maar ze wel aanbieden om een conferentie aanvraag te doen. Op deze
manier kun je mensen bij elkaar clusteren door ze samen een tijdslot te geven. Voor de werkplaats is dit een mooie manier om iets in gezamenlijkheid neer te zetten.
Verder is het voorstel om een overleg van het Platform van 1,5 uur in te plannen tijdens de
Tweedaagse.
Jeanne-Pierre laat weten dat hij zelf afwezig is bij de Tweedaagse.
Lilian Linders zal op korte termijn een vooraankondiging via het secretariaat eruit doen gaan.
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Rondvraag

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, met dank aan de aanwezigen, het organisatorische deel van de vergadering om 15.00 uur. Aansluitend vindt het inhoudelijke deel van de vergadering plaats en na afloop is er een borrel + diner in Stadskasteel Oudaen waarbij aandacht
besteed zal worden aan het vertrek van Ard Sprinkhuizen en Nol Reverda.
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PAUZE

INHOUDELIJK DEEL (15.00 uur)
6.

‘Lectoren denken over ….” (bijlage 2)


40

7.

Lezing Maaike de Boois


8.

nieuwe versie van ‘methodisch werken’ van Lisbeth Verharen en Judith Metz
n.a.v. haar proefschrift Discipline zonder discipline over de opkomst en ondergang van
Andragologie inclusief reflectie en discussie over wat dit ons leert over positionering van
het huidige sociaal werk.

Sluiting (17.00 uur)
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