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De MOgroep sponsort de nieuwe leerstoel Sociaal Werk niet voor niets. Om hun cruciale rol 
in het transformerende sociale domein goed te vervullen hebben sociaal werkers immers 
niet alleen een dagelijkse portie inventiviteit nodig, maar ook wetenschappelijke 
onderbouwing van hun beroepspraktijk. Dat vond trouwens ook de Gezondheidsraad in het 
adviesrapport ‘Sociaal werk op een solide basis’. 
Een uitgelezen plek om die kennis bijeen te brengen is de Academische Werkplaats Sociaal 
Werk van de Universiteit Tilburg. Hoogleraar René Schalk bekleedt er de komende vijf jaar 
de bijzondere leerstoel Sociaal Werk. 
 
Onderzoek versterkt sociaal werk 
Op vrijdag 27 februari trad René Schalk officieel in functie, tijdens een speciale 
startconferentie. Samen met Tine van Regenmortel (hoogleraar in de Academische 
Werkplaats) lichtte hij het onderzoekskader toe. De hamvraag is: hoe kan sociaal werk 
burgers versterken en verbinden met de samenleving? Daarbij is er een drieledige focus: 
• Empowerment als ‘metaparadigma’ 
• Kwetsbare burgers (multi-probleemsituaties, kwetsbare ouderen) 
• Multilevel en multi-actorperspectief: micro/meso/macro; stem aan verschillende 

actoren/stakeholders 
Die insteek krijgt handen en voeten via een aantal (promotie)onderzoeken die deels al in 
gang zijn gezet: 
• Evidence based werken in een welzijnsorganisatie 
• Rol sociaal werker als generalist in de wijk 
• Empowerment op organisatieniveau voor cliëntnabije vraaggerichte en krachtgerichte 

zorg 
• Het beroep van de nieuwe sociaal werker 
• Bemiddeling van vrijwilligers 
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• Monitor kwetsbare ouderen 
Vri je ruimte voor sociaal werkers 
De conferentie leverde interessante suggesties op, vonden de drie aanwezige 
MOgroepmedewerkers. Een greep: 
• Maak koppelingen tussen individuele hulp, sociaal werk en opbouwwerk, want die zijn 

gaandeweg te ver uit elkaar gegroeid. Een thema als radicalisering lijkt daarvoor 
geschikt. 

• De sector is doorgeschoten qua regels, protocollen en afrekencultuur. Een menselijkere 
benadering is nodig. En die vraagt om ‘’scharrelruimte’’ voor sociaal werkers, waarin 
ze hun intuïtie, vakkennis en ervaring kunnen combineren. 

• Sociaal werk is vooral een kwestie van verbinden. Bij individuele contacten en 
hulpverlening biedt de psychologische contracttheorie aanknopingspunten. Daarin 
draait het om vrijwilligheid, wederkerigheid, winst voor beide partijen, consequenties 
van afhaken en samen waarden creëren. 

• Sociaal werkers moeten vanuit hun deskundigheid bestuurders vertellen wat belangrijk is, 
niet andersom en niet achteraf. Gemeente zijn daar gevoelig voor, juist in deze tijden 
van transities en nieuwe werkelijkheden. 

• Houd als professional en als organisatie bij alles dat je doet de bedoeling van je werk in je 
achterhoofd. Doen we nog wel wat we moeten doen? Ondersteunen we de juiste 
mensen? Kan het beter/efficiënter/effectiever? Voegen systemen/protocollen iets toe 
of leiden ze af? 

• Evidence based is niet zaligmakend, we leven in een improvisatiemaatschappij. Er hoeft 
niet altijd een eindproduct te zijn, ook begeleiding bij de weg erheen is waardevol. 

 
What ’s in it  for MOgroepleden? 
Lidorganisaties van de MOgroep kunnen niet alleen profiteren van de kennis die de 
Academische Werkplaats oplevert, ze kunnen het wetenschappelijk onderzoek ook in huis 
halen, dankzij een ‘science practitioner’. Dan leg je je onderzoeksvraag niet neer bij een 
externe academicus, maar bij een eigen medewerker met affiniteit voor wetenschappelijke 
research. Op die manier ontstaat er een kansrijke wisselwerking tussen wetenschap en 
praktijk binnen het sociaal werk. 
 
De bijzondere leerstoel Sociaal Werk en de Academische Werkplaats Sociaal Werk zijn initiatieven 
van de Stichting Sociaal Werk, de Universiteit Tilburg en Tranzo (wetenschappelijk centrum voor 
zorg en welzijn). 


