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Presentatie	  Prof.	  dr.	  Hetty	  Dekkers.	  

Welkom.	  Bij	  de	  startconferentie	  van	  de	  Leerstoel	  en	  bijhorende	  Academische	  Werkplaats	  
Sociaal	  Werk.	  Ik	  zal	  me	  even	  voorstellen.	  Ik	  ben	  Hetty	  Dekkers,	  zelf	  sociale	  wetenschapper,	  en	  
met	  betrekking	  tot	  deze	  leerstoel	  voorzitter	  van	  de	  Stichting	  Sociaal	  Werk.	  

Zoals	  bij	  de	  meesten	  van	  u	  bekend	  is	  ,	  heeft	  in	  Juli	  vorig	  jaar	  het	  CvB	  van	  de	  Universiteit	  Tilburg	  
de	  leerstoel	  Sociaal	  Werk	  ingesteld,	  in	  combinatie	  met	  een	  Academische	  Werkplaats	  Sociaal	  
Werk,	  die	  is	  ondergebracht	  bij	  Tranzo,	  het	  wetenschappelijk	  centrum	  voor	  zorg	  en	  welzijn	  van	  
de	  Tilburg	  University.	  We	  zijn	  blij	  dat	  professor	  Rene	  Schalk	  is	  benoemd	  op	  de	  leerstoel,	  en	  
professor	  Tine	  van	  Regenmortel	  als	  coördinator	  van	  de	  academische	  werkplaats.	  

De	  leerstoel	  is	  een	  initiatief	  van	  het	  NIM,	  de	  Stichting	  voor	  maatschappelijk	  werk	  in	  Nijmegen	  
en	  omgeving,	  en	  de	  HAN,	  Hogeschool	  Arnhem	  Nijmegen.	  De	  directeuren	  Arie	  de	  Vries	  en	  
Kathelijne	  van	  Kammen	  zijn	  de	  grote	  trekkers	  hiervan	  geweest.	  De	  leerstoel	  	  wordt	  gefinancierd	  
in	  samenwerking	  met	  verschillende	  andere	  sponsoren;	  de	  MO-‐Groep	  en	  (per	  1	  juli	  aanstaande)	  
ook	  de	  Hogeschool	  van	  Amsterdam.	  Mocht	  u	  naar	  aanleiding	  van	  vandaag	  ons	  onderzoek	  op	  
het	  gebied	  van	  sociaal	  werk	  in	  Nederland	  willen	  ondersteunen,	  dan	  verwelkomen	  wij	  u	  
natuurlijk	  graag	  als	  sponsor.	  	  

Vele	  maatschappelijke	  ontwikkelingen,	  economisch-‐politieke,	  demografische	  en	  sociaal-‐	  
culturele	  hebben	  hun	  effect	  gehad	  op	  de	  uitvoering	  van	  het	  Sociaal	  Werk.	  We	  zitten	  in	  een	  fase	  
van	  decentralisering	  van	  de	  zorg,	  met	  een	  nieuwe	  wet	  Maatschappelijke	  Ondersteuning	  en	  
nieuwe	  ideeën,	  een	  nieuwe	  stijl	  van	  sociaal	  werk.	  Inhoudelijke	  begrippen	  als	  empowerment,	  
ondersteuning	  bij	  zelfredzaamheid,	  maar	  ook	  meer	  organisatorische	  begrippen	  als	  efficiëntie	  en	  
effectiviteit	  hebben	  hun	  intrede	  gedaan	  in	  Zorgland.	  Ook	  wordt	  verwacht	  dat	  er	  meer	  evidence-‐
based	  gewerkt	  gaat	  worden,	  dus	  met	  kennis	  over	  de	  te	  verwachten	  resultaten.	  	  

Dit	  alles	  leidt	  tot	  meer	  aandacht	  voor	  de	  daadwerkelijke	  maatschappelijke	  baten	  van	  het	  sociaal	  
werk	  én	  een	  heroriëntatie	  op	  het	  beroep	  en	  de	  opleiding/scholing	  van	  de	  sociale	  professional.	  
Het	  inrichten	  van	  de	  leerstoel	  en	  academische	  werkplaats	  Sociaal	  Werk	  heeft	  tot	  doel	  hierbij	  
wetenschappelijk	  te	  ondersteuning	  te	  verlenen.	  Via	  onderzoek	  in	  de	  praktijk	  zal	  
wetenschappelijke	  kennis	  worden	  vergaard	  om	  zo	  	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  mogelijkheden	  voor	  
politici,	  beleidsmakers	  en	  sociale	  professionals	  om	  evidence–informed	  te	  werken.	  Ik	  zeg	  
informed,	  en	  niet	  based,	  omdat	  de	  ervaringen	  en	  inzichten	  van	  de	  professionals	  zowel	  in	  het	  
onderzoek	  als	  in	  de	  praktijk	  van	  groot	  belang	  blijven.	  Deze	  kennis	  kan	  (en	  moet	  zou	  ik	  zeggen)	  
ook	  worden	  vertaald	  naar	  en	  opgenomen	  in	  de	  curricula	  van	  de	  opleidingen	  en	  nascholing.	  

De	  verschillende	  sprekers	  van	  vandaag	  zullen	  elk	  vanuit	  hun	  eigen	  deskundigheid,	  het	  beleid,	  
werkveld,	  onderwijs	  en	  onderzoek	  hun	  visie	  geven	  over	  het	  actuele	  sociaal	  werk.	  U	  zult	  als	  
‘zaal’	  op	  het	  eind	  van	  de	  ochtend	  ook	  de	  gelegenheid	  hebben	  om	  met	  een	  panel	  van	  
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deskundigen	  in	  gesprek	  te	  gaan	  over	  de	  onderwerpen	  die	  aan	  bod	  zijn	  geweest	  of	  die	  bij	  uzelf	  
leven.	  	  

Ik	  wens	  u	  een	  heel	  informatieve,	  vruchtbare	  en	  plezierige	  ochtend.	  	  

	  

	  

	  


