
 

De Leerstoel is midterm! 
Inmiddels zijn bijna 3 jaren verstreken sinds de 
bijzondere leerstoel en academische werkplaats van 
start gingen op 1 juli 2015. Nog 2 jaar te gaan in deze 
eerste periode; dus we zijn midterm! 
De afgelopen jaren is veel werk verricht zowel in het 
opstarten van onderzoeken, als in het op de kaart 
zetten van onze LS/AW. Inmiddels lopen er 10 PhD-
trajecten en zitten er 5 in de pijplijn.  
In het kader van hun wetenschappelijke en 
maatschappelijke dienstverlening nemen Tine en René 
inmiddels deel aan een groot aantal PhD-commissies, 
zijn lid van een tiental fora en publiceerden diverse 
artikelen. 
Het bestuur van de stichting en haar sponsoren waren 
dan ook onder de indruk van de grote hoeveelheid 
activiteiten die Tine en René in de beperkt beschikbare 
tijd ondernomen hadden.  
Daar waar de eerste periode zich vooral richtte op het 
doen van onderzoek, zullen in de komende jaren 
vooral de resultaten daarvan zichtbaar worden in de 
vorm van internationale publicaties. Daarvoor hebben 
Tine en René een publicatieplan opgesteld dat 
aangeeft wanneer welke  
 
Samenwerking met de Marie Kamphuis Stichting 
Zoals vermeld in onze statuten zoekt de stichting naar 
samenwerking met andere gerenommeerde 
wetenschappelijke onderzoeksinstituten. Reeds vanaf 
de start van de leerstoel is dan ook overleg gezocht en 
gevonden met de MKS in Utrecht. De MKS financiert 
de bijzondere leerstoel Grondslagen van het 
maatschappelijk werk bij de Universiteit voor 
Humanistiek in Utrecht, momenteel bezet door 
Margot Trappenburg. 
Momenteel vindt frequent overleg plaats tussen 
Margot en onze hoogleraren over de onderzoeken die 
plaatsvinden. Daarnaast treden zij regelmatig naar 
voren bij lezingen en symposia.    
 

Nieuw: In de Kijker 
Tijdens de Sponsormeeting 2017 voor de leden van de 
Raad van Sponsoren kwam de behoefte naar voren 
om tussentijds kennis te kunnen nemen van de 
resultaten van voortgaand onderzoek. Om die reden 
hebben Tine en René de ‘In de kijker’ in het leven 
geroepen. Onder deze titel wordt regelmatig verslag 
gedaan van de voortgang van specifiek onderzoek. De 
eerste uitgave van In de Kijker rond het onderzoek 
‘Passende methodologie in het HBO’ van Martine 
Ganzevles, is inmiddels naar de leden van de Raad 
toegestuurd.  
 
ANBI-gegevens 
De Stichting Sociaal Werk is een ANBI-stichting. Op de 
website van onze stichting onder de tab ANBI is alle 
informatie te lezen die de ANBI-reglementen 
voorschrijven. U vindt er: 
- Het Beleidsplan SSW 2014-2019 
- Het Huishoudelijk Reglement 
- Het Jaarverslag over 2016 
- Het Jaarplan voor 2017 
en onze financiële verantwoording. 
 
De Stichting zoekt nog steeds 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. Om het werk 
van de leerstoel en de Academische Werkplaats in de 
komende jaren te kunnen continueren zijn wij nog 
steeds op zoek naar instellingen die hun behoefte om 
het sociaal werk in Nederland wetenschappelijk te 
onderbouwen, financieel willen uitdrukken. Graag 
informeren wij u over de mogelijkheden. Neem 
daarvoor contact op met Drs. Frank Post, 
info@stichtingsociaalwerk.nl . 
 
 

Dit is de nieuwsbrief van juli 2017 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). 


