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Het bestuur van de Stichting Sociaal Werk wenst 
allen een bijzonder gezond, gelukkig en sociaal 
2015 toe rond ons thema: Samen sterk voor 
sociaal werk! 
 

Save that Date! 
Op vrijdag 27 februari van 09.30 tot 14.00 uur zal 
de Startconferentie van de leerstoel en 
academische werkplaats Sociaal Werk 
plaatsvinden in de Dante Foyer (DZ1) van de 
Tilburg University. De titel is: Samen sterk voor 
sociaal Werk. Innovatief, duurzaam en 
wetenschappelijk.  
Tijdens deze conferentie zal Dr. Mariet Paes 
spreken over de betekenis van sociaal werk voor 
een samenleving in transitie. Daarna zullen René 
Schalk en Tine Van Regenmortel hun 
onderzoeksplannen presenteren en er zullen 
enkele korte presentaties zijn over 
onderzoeksprojecten die momenteel uitgevoerd 
worden. Na de pauze is er een panelgesprek met 
vertegenwoordigers van de overheid, 
bestuurders, het onderwijs, de wetenschap en de 
beroepsgroep. De conferentie wordt afgesloten 
door Prof. dr. Hans Boutellier rond het thema: 
Sociaal werk in een improvisatiemaatschappij. 
Daarna zullen de leerstoel en de academische 
werkplaats feestelijk van start gaan.  
 

Zin in Werk 
Op 13 november jl. verzorgde Prof. dr. Tine Van  
Regenmortel op het symposium Zin in Werk dat 
door NIM Maatschappelijk Werk in samenwerking 

met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
georganiseerd werd, een keynote presentatie 
over Empowerment en Zingeving. Haar 
inspirerende presentatie is te downloaden via 
onze website www.stichtingsociaalwerk.nl . 
 

Twee nieuwe science practitioners van start! 
Linda Rothmans van de HAN gaat zich richten op 
de vraag: Hoe sluiten de twee perspectieven 
(professional en bestuur), in de uitvoering en 
organisatie van zorg, aan op de vraag van de 
cliënt? (Betrokken organisatie: JP van den Bent Stichting) 
Wilma Numans gaat onderzoeken hoe het 
beroep van sociaal werk er in de toekomst uit 
gaat zien, welke effectieve interventies daarbij 
passen en wat dit betekent voor het 
empowerment van burgers én 
professionals.  (Betrokken organisatie: Contour de 
Twern) 
 

Els Borst-lezing 
Op 27 november verzorgde Prof. dr. Margot 
Trappenburg van de Universiteit voor 
Humanistiek, de 2e Els Borst-lezing met als titel: 
'Bescheiden professies, over evidence based 
werken buiten de cure'. Haar prikkelende betoog 
leidde tot boeiende reacties van haar co-
referenten. Alle presentaties zijn te vinden op 
onze website of via deze link: 
http://www.stichtingsociaalwerk.nl/els-borst-
lezing-door-margot-trappenburg/   
 
 
 
 
Sponsoring 
De Stichting is nog steeds op zoek naar nieuwe 
(hoofd-)sponsoren en sympathisanten! Zie daarvoor 
onze website www.stichtingsociaalwerk.nl . Daarnaast 
kunt u altijd contact opnemen met de hoogleraren of 
met Drs. Frank Post, gedelegeerd secretaris van de 
Stichting Sociaal Werk. (0653-191625). 
 
 

Dit is de nieuwsbrief van januari 2015 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). 


