
 

We hebben een duidelijke meerwaarde! 
Op 15 juni 2018 informeerden de onderzoekers van 
de leerstoel/academische werkplaats de sponsoren 
over de status van de onderzoeken die zij 
momenteel uitvoeren. Het werd een inspirerende 
dag die geopend werd door de directeur van Sociaal 
Werk Nederland Lex Staal. 

Lex benadrukte het belang van een centrale kennis- 
en kwaliteitsborging van sociaal werk in Nederland. 
Ook onderstreepte hij het belang van het, in een 
breder publiek dan de wetenschappelijke wereld, 
bekend maken van de resultaten van ons 
onderzoeksprogramma. Met name in de richting 
van de overheid. De onderstaande link toont u de 
inhoud van zijn keynote. 

Zowel ‘s morgens als ‘s middag werden in totaal een 
achttal onderzoeken door de researchers toegelicht, 
af en toe bijgestaan door vertegenwoordigers van 
de organisaties waarbinnen zij hun onderzoek 
uitvoeren. Zie daarvoor de onderstaande link over 
het programma. 

Direct na de lunchpauzes werden een zestal pitches 
gegeven door onderzoekers rond de volgende 
onderwerpen: 
– een meetinstrument voor empowerment 
– generalistisch sociaal werk in een systemische 
context 
– sociaal werk in tijden van versobering 
– zelfontwikkeling van de sociale professional in de 
21 eeuw 
– vrijwilligersbemiddeling 
– herstelondersteuning bij ernstige psychiatrische 
aandoeningen. 

Arie de Vries sloot in zijn rol als oprichter en 
bestuurslid van de Stichting Sociaal Werk, de 
Invitational af. Arie gaf aan onder de indruk te zijn 
van de activiteiten binnen de LS/AW en de 
meerwaarde die daardoor getoond wordt. Maar hij 
benadrukte ook het belang van de profilering van de 
LS/AW buiten onze kring en met name het 
betrekken van de overheden bij ons onderzoek. 

 
 

 

Jaarverslag Tranzo 2017 
Onlangs kwam het Tranzo jaarverslag 2017 uit, met 
daarin natuurlijk ook informatie over onze 
leerstoel/academische werkplaats. Uit kunt het 
verslag inzien via deze link: 
http://files.m15.mailplus.nl/user315100287/2361/UV
T_TR027_JAARVERSLAG2017-LR-2.pdf  
 
Speciale aandacht voor pagina 40! Daar vindt u een 
tweetal ‘Parels van de Academische Werkplaats 
Sociaal Werk’. Er worden voorbeelden gegeven van 
enkele trajecten binnen de werkplaats Sociaal Werk: 
Co-onderzoek in de praktijk en Vangnetwerken: een 
interactieve methodiekbeschrijving. 
 
Voorbereidingen 2e termijn van start 
Inmiddels zijn wij in overleg met de Tilburg 
University over de volgende termijn van onze LS/AW 
die op 1 juli 2019 start. We overleggen onder andere 
over de bezetting, het onderzoeksprogramma en de 
financiering van de LS/AW.  In de nieuwsbrief van 
oktober 2018 meer informatie daarover.  
 
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.  
 
De eerste termijn van het werk van de 
leerstoel/academische werkplaats eindigt op 1 juli 
2019.  Een groot aantal onderzoeken zal op dat 
moment echter nog steeds in uitvoering zijn. Om 
het werk van de leerstoel en de academische 
werkplaats in de komende jaren te kunnen 
continueren zijn wij dan ook 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 2018 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). 


