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Startsymposium 
Momenteel wordt hard gewerkt aan het 
voorbereiden van het startsymposium van onze 
leerstoel dat zal plaatsvinden eind februari 2015. 
De exacte datum wordt in november bekend 
gemaakt. Naast bekende sprekers uit het sociaal 
domein zullen René Schalk en Tine Van 
Regenmortel hun onderzoeksprogramma bekend 
maken. Daarnaast is er ruimte voor 
flashpresentaties van onderzoekers om te delen 
met welke onderzoeken zij momenteel bezig zijn. 
Het definitieve programma zal begin december 
bekendgemaakt worden. 
 
Rapport Gezondheidsraad 
In hun rapport 'Sociaal werk op solide basis' 
beschrijft de Gezondheidsraad dat het sociaal 
werk een geschiedenis van tientallen jaren van 
verwaarlozing achter de rug heeft. De raad 
noemt het sociaal werk zelfs: ‘verweesd’! Het 
rapport bevat  diverse aanbevelingen op het 
gebied van het doen van wetenschappelijk 
onderzoek in het sociaal domein. Zie onze 
website bij kort nieuws voor meer informatie.  
 
René Schalk in de Volkskrant 
René Schalk bevestigt in de Volkskrant van 9 
september jl dat het beeld uit de ANBO-enquête 
strookt met dat uit zijn onderzoek voor de 
'Seniorenbarometer'. 'Ouderen die geen beroep 
kunnen doen op hun familie maken zich zorgen 
 

over de plannen van de regering. Een deel van 
die groep dreigt tussen wal en schip te vallen, 
vooral de ouderen die geen sociaal netwerk 
hebben.' Schalk raadt daarom gemeenten aan om 
ouderen met bijvoorbeeld het bieden van 
ontmoetingsruimten te helpen om hun sociaal 
netwerk te handhaven. 
 
Prof. dr. Margot Trappenburg 
Per 1 oktober 2014 nam Prof. dr. Hans van Ewijk 
afscheid bij de Universiteit van Humanistiek. Hij 
wordt opgevolgd door Prof. dr. Margot 
Trappenburg. Na afloop kregen alle aanwezigen 
een exemplaar van het boek Omgaan met sociale 
complexiteit dat bestaat uit eerdere publicaties 
van Hans van Ewijk. Die publicaties zijn 
echterallemaal bewerkt en indien nodig 
geactualiseerd. Het boek is te bestellen bij  
www.swpbook.caom . De leerstoel van Prof. 
Trappenburg wordt gefinancierd door de Marie 
Kamphuis Stichting. . 
 
Sponsoring 
De Stichting is voortdurend op zoek naar nieuwe 
(hoofd-)sponsoren. in de komende maanden diverse 
organisaties benaderd voor sponsoring van de 
werkzaamheden van de Stichting. Voor 
geïnteresseerde sponsoren is een prospectus 
samengesteld en een PowerPoint-presentatie 
beschikbaar. Op onze website staat informatie 
weergegeven welke sponsorvormen de Stichting kent.  
 
Website 
Per 1 juli 2014 is onze nieuwe website in de lucht. Zie 
www.stichtingsociaalwerk.nl . Op onze website is ook 
informatie terug te vinden over het meerjarige 
beleidsplan van de Stichting en haar jaarplan 2014. Zie 
daarvoor de ANBI-pagina. 
 
 

Dit is de nieuwsbrief van oktober 2014 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). 


