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Inleiding 
In het jaar 2015 stonden een aantal speerpunten centraal:  
-  het, door middel van een startconferentie, publicitair starten van de bijzondere         
 leerstoel en academische werkplaats  
-  het opstarten van reguliere themabijeenkomsten  
-  de voorbereiding van de jaarconferentie van 2016  
-  het definitief vaststellen van het onderzoeksprogramma  
-  het werven van nieuwe onderzoeksopdrachten  
-  het profileren van de activiteiten van de stichting  
-  het verwerven van de benodigde financiële fondsen.  
Hieronder een overzicht van hoe deze in 2015 vorm hebben gekregen. 
 
Startconferentie  
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.  
 
Themabijeenkomsten  
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. Tijdens deze bijeenkomst willen wij belanghebbenden bijeenbrengen om 
in samenspraak met onze hoogleraren, informatie uit te wisselen over welke thematiek 
binnen de wijk momenteel om onderzoek vraagt en om te komen tot het formuleren 
van specifieke onderzoeksopdrachten. 
In 2015 zijn  de voorbereidingen getroffen voor het organiseren van onze eerste 
Science (p)Review. Deze zal echter pas in januari 2016 plaatsvinden.. Het thema zal zijn: 
"Welzijn- gezondheid in de huidige transitiecontext in de wijk”. 
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Jaarconferentie 2016  
In 2015 zijn de voorbereidingen gestart voor onze Sociaal Werk Salon die op 22 
september 2016 zal gaan plaatsvinden rond het thema : ‘Ervaringskennis werkt voor 
sociaal werk’. Zoals ook beloofd tijdens de startconferentie, staan daarbij vooral de 
kwetsbare groepen binnen het sociaal domein centraal.  
 
Het onderzoeksprogramma  
Op 21 mei jl presenteerden René Schalk en Tine Van Regenmortel hun 
Onderzoeksmatrix Leerstoel/Academische werkplaats Sociaal Werk aan het bestuur 
van onze Stichting. In deze matrix brengen zij tot uiting hoe zij om willen gaan met de 
vraagstelling: Hoe kan sociaal werk burgers versterken en verbinden met de 
samenleving (in transitie)? Duidelijk werd hoe zij hun onderzoeksvragen en lopende 
projecten laten aansluiten bij de vragen die uit de praktijk van de sponsoren 
voortkomen. Hun presentatie is te downloaden via onze website.  
In het blad Maatwerk (nummer 4 – augustus 2015) verscheen een artikel van Tine en 
René met als slagzin: ‘Samen sterk voor sociaal werk’. Daarin komt naar voren dat het 
de ambitie van de leerstoel/academische werkplaats is om in samenwerking met 
praktijk, gemeenten, onderwijs- en kennisinstellingen, cliëntenorganisaties en de 
beroepsgroep de brede stam van sociaal werk wetenschappelijk te onderbouwen. De 
centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe kan sociaal werk burgers versterken en verbinden 
met de samenleving? Het artikel beschrijft de drieledige focus die Tine en René daarbij 
hanteren.  
 
Onderzoeksopdrachten  
In 2015 zijn afspraken gemaakt met Tranzo om op hun website meer informatie weer 
te geven over de lopende onderzoeken binnen de leerstoel/academische werkplaats 
Sociaal Werk. Hieronder de titels van de diverse onderzoeken uit 2015 die op de 
website van Tranzo te vinden zijn. 
 
Lopende onderzoeken: 
1. Hoe moet de sociaal werker van de toekomst eruit zien en welke effectieve 
interventies passen daarbij?   
2. Vraaggericht werken in een welzijnsorganisatie.  
3. Evidence based werken in een welzijnsorganisatie. 
4. Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligersland.  
5. Terug naar de toekomst van maatschappelijke ondersteuning. Generalistisch werken 
in de wijk. 
6. Gegeven de omstandigheden. Naar een passende(r) onderzoeksmethodologie voor 
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praktijkgericht onderzoek naar sociaal werk in het hbo. 
7. ‘Samen doen we het zelf’. Onderzoek over zelfbeheer in de maatschappelijke opvang.  
8. W4 onderzoek naar effectiviteit welzijn. 
9. Meetschaal belasting mantelzorgers.  
10. De werkzame factoren bij het doorbreken van eenzaamheid bij kwetsbare burgers 
in de wijk en de rol van sociaal werk hierbij. 
 
Profi lering  
In 2015 hebben de hoogleraren zich op diverse momenten geprofileerd: 
�  Startconferentie AW/Leerstoel Sociaal Werk, 27 februari 2015, Tranzo Tilburg 
University (RS, TVR)   
�  Visiebijeenkomst GGD West-Brabant ‘Opstaan voor kwetsbaren’ en interview, 6 
februari 2015, Breda (TVR)   
�  Startcongres Registerplein ‘Kwaliteit begint bij jou’, registratieorganisatie van sociale 
professionals, 5 maart 2015, Utrecht (RS)   
�  Wat betekent PREZO als instrument voor de Raad van Toezicht en het management? 
Presentatie studiedag RSZK, Eindhoven, Nederland, 21 april (RS)   
�  Europees congres rond sociaal werk onderzoek (ECSWR) op 22-24 april 2015 in 
Ljubljana, betrokken bij drie presentaties met Renske van der Zwet, Ard Sprinkhuizen, 
Roos Steens. (RS, TVR)   
� Gastcollege in Hogeschool van Amsterdam over ‘Empowerment en sociaal werk’, 30 
april (TVR)   
�  MOgroep, Miniconferentie Professionalisering van de branche welzijn op 22 juni 
2015 (TVR)   
�  Avans Breda, eindpresentatie studenten onderzoek Kwetsbaarheid, 5 november 
2015 (TVR)   
�  Jaarcongres NVMW, Eenheid en eigenheid van professionals in sociaal werk, 
‘Generieke werkprincipes voor sociale professionals en randvoorwaarden voor de 
organisatie’, Utrecht, 19 november 2015 (TVR)   
�  Symposium Sociaal Domein in Beweging, ‘Uitdagingen voor de sociale professional’ 
Minters, 26 november 2015 (TVR)   
 
Daarnaast zijn de hoogleraren lid geworden van diverse commissies en 
overlegorganen: 
�  Erkenningscommissie, deelcommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie 
en veiligheid o.l.v Godfried Engbersen (TVR)   
� Wetenschappelijke adviesraad NVMW (BPSW/ Beroepsvereniging van professionals in 
Sociaal Werk) (TVR) (en deelcommissie internationalisering)   
�Wetenschappelijke begeleidingsgroep van een onderzoeksproject naar de kennisbasis 



 

       Jaarverslag 2015  

© Stichting Sociaal Werk   Jaarverslag 2015 pagina  4 

van het Sociaal Werk binnen de opleidingen Sociaal Werk in opdracht van het Sectoraal 
Adviescollege (SAC) van het HSAO van de Vereniging Hogescholen (TVR)   
�  Meedenkgroep van een onderzoek ‘Hoe sociaal werk bijdraagt aan gezondheid’ dat 
AMC-UvA doet in het kader van het 5de preventieprogramma van ZonMw, Movisie- 
Programma Effectiviteit en Vakmanschap (TVR)   
 �  Redactieraad Tijdschrift Gedrag en Organisatie (RS)   
 �  Colofon Tijdschrift Participatie en Herstel (TVR)   
 �  Begeleidingscommissie PhD Rosalie Metze over Familieconferenties voor ouderen, 
Promotor Tineke Abma en co-promotor Rick Kwekkeboom (RS, TVR)  
 
In 2015 zijn de volgende publicaties verschenen van de hand van de hoogleraren of 
waar zij aan meegewerkt hebben: 
�  Van Regenmortel, T., Schalk, R. (2015). Samen sterk voor sociaal werk. Over de 
academische werkplaats en leerstoel sociaal werk. Maatwerk, nummer 4, 13-14   
�  Van Regenmortel T. & Schalk R. (2015), ‘Sociaal werk moet anders in de samenleving’, 
voor www.socialevraagstukken.nl, 21 april 2015.   
�  Van Regenmortel T. (2015), ‘Empowerment en (maatschappelijk) opvoeden’, in 
‘Gravesteijn C. & Aartsma M. (red.)., Meer dan opvoeden-Perspectieven op het werken 
met ouders’, Bussum: Uitgeverij Coutinho, p.51-64.   
�  Van Regenmortel T. (2015), interview met publicatie in het online tijdschrift Gezond 
West-Brabant van de GGD West-Brabant, 4e editie ‘Vangnet voor alle kwetsbare burgers’, 
www.gezondwestbrabant.nl   
�  Van Gilst, E., Schalk, R., Garretsen, H., Goor, I. van de (2015), Op zoek naar de perfecte 
match in vrijwilligersland, Journal of Social Intervention:Theory and Practice, 24, p.28-46.   
�  Van der Zwet, R., Schalk, R., Beneken genaamd Kolmer, D., Weling, J. (2015), Master 
social work student’s orientation toward the evidence based practice process. A comparison 
with social workers, European Conference for Social Work Research. Llublajana, 22-24 
april 2015.   
�  Sprinkhuizen, A., Van Regenmortel, T. (2015). Back to the future of social work: the 
empirical construction of craftsmanship in generalist social work practice in a 
transformational context. European Conference for Social Work Research. Llublajana, 
22-24 april 2015.   
�  Steens, R., Hermans, K., Van Regenmortel, T. (2015). Unpacking the complexity in 
practice (-research): the contribution of participant observation and a multistakeholder- 
perspective. European Conference for Social Work Research. Llubljana, 22-24 april 2015 
 �  Steens, R., Hermans, K., Van Regenmortel, T. (2015). Onderzoek versterkt praktijk. 
Academische werkplaats getuigt. Sociaal.Net, art.nr. http://sociaal.net/analyse- 
xl/onderzoek-versterkt-praktijk/.   
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�  Van Regenmortel T. (2015), De psychologische dimensie van armoede, Karakter: 
Tijdschrift van Wetenschap, nummer 51 (september), p.8-10. Academische Stichting 
Leuven.   
�  Schipper, L., Meijboom, B.R., Luijkx, K.G., Schalk, R. & Schols, J.M.G.A. (2015). Access to 
long-term care: perceptions and experiences of older Dutch people. Quality in Ageing 
and Older Adults, 16(2), 83 – 9   
�  Schalk, R., & Desmette, D. (2015). Intentions to continue working and its predictors. In 
Bal, P.M., Kooij, T.A.M. & Rousseau, D.M. (Ed), Aging workers and the employee- employer 
relationship (pp. 187-202). Springer.   
 
Evaluatie 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 die zelfevaluatie over de periode 
vanaf 1 juli 2014 t/m december 2015 kreeg de stichting een positief beeld over het 
functioneren van de hoogleraren. Naar voren komt dat de hoogleraren in de beperkte 
beschikbare tijd die zij hebben, veel werk verricht hebben.  

Fondsenwerving  
We zijn zeer verheugd te kunnen melden dat per 1 juli 2015 de Hogeschool van 
Amsterdam is toegetreden 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.  

Ook in de Raad van Sponsoren werden in 2015 nieuwe sponsoren verwelkomd: 
Stichting de Driestroom uit Elst en de ZZG Zorggroep uit Nijmegen. Eind 2015 werd ook 
bekend dat de Fontys Hogeschool uit Eindhoven zal toetreden tot deze Raad. 

Registerplein uit Utrecht is vanaf 1 juli 2015 gaan sympathiseren met de Stichting.  

 
 
Bestuur Stichting Sociaal Werk  
januari 2016  

	


