
 

Inspirerende Sponsorenmeeting 2019 
Op 22 maart kwamen de sponsoren van de stichting 
sociaal werk bijeen. Tine Van Regenmortel 
presenteerde daar de resultaten van het werk van 
de LS/AW tijdens de eerste termijn en informeerde 
de sponsoren over haar plannen voor de 2e termijn. 

Er was veel bewondering voor de activiteiten die 
Tine en René Schalk de afgelopen 5 jaar hebben 
laten zien. Er lopen momenteel 18 PhD-trajecten. 
Veel werk te doen dus. Ook om er voor te zorgen 
dat we uiterlijk aan het einde van deze 2e termijn 
kunnen komen tot de vestiging van de eerste 
‘gewone’ leerstoel Sociaal Werk in Nederland.  

Om dat te kunnen bereiken zal er extra ingezet 
moeten worden op kennisdeling en het vertalen van 
de wetenschappelijke resultaten naar de dagelijkse 
praktijk, zodat daar de noodzaak van 
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 
sociaal werk evident wordt. Onze stichting gaat zich 
daarvoor inzetten. 

Promotie Renske van der Zwet 
Op vrijdag 9 november 2018 promoveerde Renske 
van der Zwet van Movisie met haar onderzoek 
“Implementing evidence-based practice in social 
work: a shared responsibility”. Zij onderzocht 
waarom de implementatie van evidence-based 
practice in het sociaal werk zo moeizaam verloopt 
en kan worden verbeterd. Zie voor meer informatie 
onze website. 

Prijzen voor ons onderzoek 
Goed nieuws! Het onderzoek naar Meidenwerk van 
Cynthia Boomkes won de eerste prijs voor ‘beste 
onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam in 
2019’. Complimenten! 

Verder door doen werkt! 
SMO Breda verrichtte onderzoek naar de 
werkzaamheid van de in 2015 door hen ontwikkelde  
interventie “Verder door Doen”, onder ander bij 
Talentenfabriek De Faam in Breda. Zie hun verslag 
op onze website. 

 

 

 

ContourdeTwern wordt sponsor 
“Iedereen telt mee, iedereen doet mee” is hun 
motto. Sociale netwerken vergroten de 
samenredzaamheid van mensen. Wijken en buurten 
worden er vitaler en leefbaarder door. 
Momenteel laat ContourdeTwern twee onderzoeken 
uitvoeren. Wilma Numans onderzoekt het thema 
‘sociale kwetsbaarheid’ en Jenny Zwijnenburg doet 
onderzoek naar haar ‘Vangnetwerken’. Op de 
website www.sociaalwerkversterkt.nl vertelt zij daar 
gepassioneerd over. 
Wetenschappelijk onderzoek verhoogt de 
geloofwaardigheid en kwaliteit van ons werk en 
versterkt de positie van de sociale werker, aldus 
bestuurder Gon Mevis. Daarom sympathiseren wij 
met de leerstoel/academische werkplaats Sociaal 
Werk 
 
5 juli 2019 Save that date! 
Op vrijdag 5 juli aanstaande zal het eerste 
lustrumcongres Sociaal Werk plaatsvinden in 
Tilburg. We vieren dan de inzet van Tine Van 
Regenmortel en René Schalk en van hun 
onderzoekers. Via dialoogrondes zullen de 
wetenschappers in gesprek gaan over hun 
bevindingen en zullen we vooruitkijken naar de 2e 
termijn van onze leerstoel/academische werkplaats. 
 
Nog steeds zoeken wij naar sponsoren! 
Zoals u weet worden de werkzaamheden van onze 
stichting geheel gefinancierd door een aantal 
sponsoren. Naast hoofdsponsoren, dragen ook 
leden van de Raad van Sponsoren en 
sympathisanten bij aan het budget dat nodig is voor 
de leerstoel.  
 
Wil een organisatie onderzoek laten uitvoeren met 
behulp van onze leerstoel/academische werkplaats 
dan is ook het financieel ondersteunen hiervan 
noodzakelijk om de continuïteit van het onderzoek 
te kunnen borgen.    
 
Graag informeren wij u over de mogelijkheden. 
Neem daarvoor contact op met drs. Frank Post, 
info@stichtingsociaalwerk.nl . 
 
 

Dit is de nieuwsbrief van april 2019 van de Stichting Sociaal Werk. Regelmatig zullen wij u door middel 
van een nieuwsbrief laten weten welke ontwikkelingen er zijn binnen de werkzaamheden van de 
Stichting en haar onderzoeksprogramma. Een digitale versie van de Nieuwsbrief is te vinden op onze 
website. 
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Prof dr. Hetty Dekkers via info@stichtingsociaalwerk.nl of met Drs. Frank Post, gedelegeerd secretaris 
van de Stichting Sociaal werk (0653-191625). 


