
 

Leerstoel en academische werkplaats nu officieel 
van start! 
Op vrijdag 27 februari verzamelden 170 
deelnemers zich in de Dante foyer van de Tilburg 
University. Een prachtige opkomst waarin alle 
belangengroepen rond het sociaal werk in 
Nederland vertegenwoordigd waren. Onder 
voorzitterschap van Prof. dr. Hetty Dekkers, 
voorzitter van het bestuur van de Stichting 
Sociaal Werk gaven diverse sprekers hun visie op 
de stand van zaken ten aanzien van het sociaal 
werk in  Nederland. René Schalk en Tine Van 
Regenmortel presenteerden hun voorlopige 
onderzoekskader. Ook waren er presentaties 
over enkele lopende onderzoeksprogramma's. 
Nadat een aantal vragen uit de zaal beantwoord 
waren sloot Prof. Dr. Hans Boutellier de 
conferentie af. Alle presentaties zijn in te zien op 
onze website. 
 
René spreekt over professionaliteit 
Registerplein (www.registerplein.nl) organiseerde 
op donderdagmiddag 5 maart 2015 het congres 
‘Kwaliteit begint bij jou!’ in de Winkel van Sinkel in 
Utrecht. Het thema ‘Registreren en kwaliteit in 
het sociale domein’ stond deze middag 
centraal.  René Schalk leverde een bijzondere 
bijdrage aan dat congres met zijn presentatie 
over Professionaliteit in sociaal werk. Lees het 
verslag en bekijk de foto’s en videos van dit 
congres via onze website Kort Nieuws. 
 
Tine lid Erkenningscommissie 
Op verzoek van Movisie is Tine lid geworden 
van de Erkenningscommissie, welke onderdeel is 
van de commissie Maatschappelijke 
ondersteuning, participatie en veiligheid. De 
Erkenningscommissie staat onder leiding van 
Godfried Engbersen en beoordeelt en erkent de 
effectiviteit van sociale interventies. 
 

Safe that date: 22 juni 2015! 
Op die dag organiseert de MO-groep een 
miniconferentie Wetenschap en Sociaal Werk over 
professionalisering. Naast Margot Trappenburg zal 
ook Tine Van Regenmortel deelnemen aan deze 
bijeenkomst. Het doel is kennis te nemen van elkaars 
plannen en behoeften: vanuit de wetenschap en 
vanuit de branche.  
 
Nieuwe sponsor! 
We zijn zeer verheugd te kunnen melden dat per 1 juli 
2015  de Hogeschool van Amsterdam zal toetreden 
als hoofdsponsor van onze stichting. De 
sponsorverklaring werd op 3 februari jl getekend door 
Prof. dr. Jean Tillie, voorzitter van het domein 
Maatschappij en Recht van de HvA. 
 
Sympathiseren met de Stichting Sociaal Werk 
Sponsoring hoeft niet altijd te gaan over grote 
bedragen. Ook een kleinere financiële ondersteuning 
draagt bij aan de continuïteit van de activiteiten van de 
stichting. Een voorbeeld hiervan is Maatschappelijk 
Werk Midden Limburg. Zij hebben al vanaf het prille 
begin hun sympathie voor onze stichting vertaald naar 
een Sympathisant-sponsorschap.  
Zie voor meer details om uw sympathie voor onze 
stichting om te zetten in een sponsorschap, onze 
website. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met 
Drs. Frank Post, gedelegeerd secretaris van de 
Stichting Sociaal Werk. (0653-191625). 
 
Onze website 
Regelmatig wordt onze website aangevuld met de 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de 
activiteiten van onze stichting. Zie daarvoor de rubriek 
Kort Nieuws.  
Daarnaast is onze stichting een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). U vindt op onze website, 
op de ANBI-pagina, dus ook informatie over 
organisatie van onze stichting, haar beleid, jaarplan, 
huishoudelijke reglement en jaarverslagen.  
 
 
 
 

Dit is de nieuwsbrief van april 2015 van de Stichting Sociaal Werk. Regelmatig zullen wi j 
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). Zie ook onze website: www.stichtingsociaalwerk.nl . 


