
 

Nieuwe sponsoren! 
Eind 2015 werd bekend dat twee nieuwe sponsoren 
het werk van de Stichting Sociaal Werk zullen gaan 
ondersteunen vanaf 1 juli 2015. Dat betreft de Fontys 
Hogeschool uit Eindhoven die toe zal treden tot de 
Raad van Sponsoren en het Registerplein uit Utrecht 
dat gaat sympathiseren met de Stichting. We zullen 
hen van harte welkom heten tijdens onze 
Sponsorlunch op vrijdag 29 januari aanstaande.  
Ook in 2016 zal de Stichting voortdurend op zoek 
gaan naar nieuwe (hoofd-)sponsoren. Zie onze 
website voor meer informatie over sponsoring.  
 
Bestuurswisseling 
Drs. Kathelijne van Kammen, vertegenwoordiger van 
onze mede-oprichter en hoofdsponsor de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen, zal per 1 februari 2016 
aftreden omdat zij lid zal worden van het College van 
Bestuur van de Politieacademie. Haar taak binnen het 
bestuur van de Stichting zal overgenomen worden 
door dr. Saskia van der Lyke, directeur faculteit 
Gezondheid, Gedrag en Maatschappij bij de HAN. De 
stichting is Kathelijne natuurlijk zeer veel dank 
verschuldigd voor haar bijzondere inzet bij het 
oprichten van de leerstoel en haar stimulerende rol 
binnen het bestuur. Wij wensen haar heel veel succes 
in haar nieuwe functie.  
 
Positief beeld over voortgang Leerstoel/Academische 
Werkplaats 
Zoals bepaald is in de statuten van de Stichting vindt 
er periodiek een evaluatie plaats van de voortgang van 
de activiteiten van de leerstoel/AW aan de hand van 
een zelfevaluatie van de hoogleraren. Naar aanleiding 
van de zelfevaluatie over de periode vanaf 1 juli 2014 
t/m december 2015 geeft de voorzitter van de 
stichting aan dat de stichting een positief beeld heeft 
over het functioneren van de leerstoel/AW. 
Naar voren komt dat de hoogleraren in de beperkte 
beschikbare tijd die zij hebben veel werk verricht 
hebben. In 2016 zal nog meer ingezet worden op het 
verwerven van onderzoeksprojecten op PhD-niveau 
en de zichtbaarheid van de leerstoel/AW in de 
maatschappij.   

Veel belangstelling voor Science (p)Review 
Op vrijdagmiddag 29 januari aanstaande zal vanaf 
14.00 uur onze  eerste Science (p)Review plaatsvinden 
in Congrescentrum DROOM in Elst. Doel is sponsoren 
en belangstellenden op een informele manier te 
informeren over de voortgang binnen de 
leerstoel/Academische Werkplaats en in een open 
uitwisseling van ervaringen bij de aanwezigen te 
toetsen of het onderzoek voldoende aansluit bij de 
behoeften die in de praktijk leven. Het thema van deze 
eerste Science (p)Review is: "Welzijn-gezondheid in de 
huidige transitiecontext in de wijk". Inmiddels hebben 
veel instanties zich aangemeld voor deze bijeenkomst. 
Naast onderzoekers en professionals van zorg en 
welzijn instellingen zullen ook vertegenwoordigers van 
de politie en enkele grote gemeenten aanwezig zijn. 
Heeft u ook belangstelling om deel te nemen neem 
dan contact met ons op via ons emailadres 
info@stichtingsociaalwerk.nl . 
 
Lezing Tine Van Regenmortel 
Op 26 december presenteerde Tine haar lezing 
"Uitdagingen voor de sociale professional anno 2015" 
tijdens het drukbezochte Symposium 2015: Sociaal 
Domein in Beweging, georganiseerd door onze 
sponsor Minters in Vlaardingen. Haar lezing is terug te 
vinden via de Kort Nieuws-berichten op onze website. 
 
Internationaal artikel René Schalk over percepties van 
ouderen 
Samen met enkele collega’s publiceerde René een 
boeiend artikel in het blad Quality in Aging and Older 
Adults over de percepties en ervaringen van ouderen 
in Nederland. Zie daarvoor de Kort Nieuws-berichten 
op onze website. 
 
Website Tranzo 
De webpagina van de leerstoel/AW Sociaal Werk op de 
website van Tranzo is aangepast. Je vindt er nu ook de 
contactinformatie van alle medewerkers en informatie 
over de publicaties van de leerstoel/AW. Binnenkort 
zal meer informatie vermeld worden over onze 
samenwerkingspartners en activiteiten.  
 

Dit is de nieuwsbrief van januari  2016 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). 


