
 
 
 

Wij  nodigen u graag uit voor onze eerste Science (pre)View 

op vri jdagmiddag 29 januari 2016! 

  
De Stichting Sociaal Werk zet zich in voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 
sociaal werk. Daartoe heeft zij in samenwerking met de Tilburg University en Tranzo, hun 
wetenschappelijk centrum zorg en welzijn, de bijzondere leerstoel en academische 
werkplaats Sociaal Werk opgericht. De stichting wil zich onder andere inspannen om de 
kennisuitwisseling tussen de wetenschap en het werkveld te stimuleren. 
 
Daartoe organiseert zij twee keer per jaar een "Science (pre)View". Deze hebben als doel 
om sponsoren en andere belangstellenden te informeren over de voortgang van de 
onderzoeken die plaatsvinden en te toetsen of deze nog steeds aansluiten bij de 
behoeften die in de praktijk leven. 
 
Wij nodigen u dan ook graag uit om op vrijdagmiddag 29 januari 2016 vanaf 14.00 tot 
16.00 uur de eerste Science (pre)View bij te wonen. Deze zal plaatsvinden in 
Congrescentrum DROOM, Nieuwe Aamsestraat 32, 6662 ND Elst gld 
 
Het thema dat deze keer centraal staat is:  
 

"Welzi jn-gezondheid in de huidige transitiecontext in de wijk” 
 
Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennismaken met prof. dr. René Schalk en Prof. dr. Tine 
Van Regenmortel die de leerstoel en de academische werkplaats invullen. Daarnaast 
zullen enkele onderzoekers van de academische werkplaats acte de présence geven.  
 
We starten met enkele korte presentaties: 
- Sociale (wijk)teams in vogelvlucht.  Stand van zaken 2015 door Silke van Arum, senior  
  onderzoeker effectiviteit bij Movisie. 
- Passende zorg voor gezinnen in multiprobleemsituaties in sociale wijkteams, door  
  Tranzo-onderzoeker Nienke Smulders 
Daarna een open gesprek waarin ook de ervaringen van enkele belangrijke stakeholders 
(gemeenten en politie) gedeeld zullen worden. 
 
De Science (pre)Views hebben een informeel karakter. Belangrijk is vooral dat er een 
open uitwisseling van ervaringen en behoeften ontstaat zodat het wetenschappelijk 
onderzoek binnen de leerstoel/academische werkplaats zich blijft voltrekken rond 
onderzoeksthema's die er volgens de stakeholders uit praktijk toe doen.  
 
Bent u geïnteresseerd om deel te nemen, stuurt u dan een e-mail naar i.vanloon@uvt.nl . 
 
Voor vragen kunt u terecht bij Frank Post, gedelegeerd secretaris van de Stichting Sociaal 
Werk: info@stichtingsociaalwerk.nl of 0653-191625 . Meer informatie over de Stichting 
Sociaal Werk kunt u vinden op www.stichtingsociaalwerk.nl . 
 
 


