Dit is d e nie uw sbr ief va n janua ri 201 7 van de Stichting Soc iaa l W e rk. Reg el matig z ullen
w ij u d oor m idd el va n e en nie uwsbr ie f la ten w eten we lke ontw ikk eling en er zijn binne n
de w er kza a mhed en va n d e S tichting en ha a r ond er zoek sp rog ra mm a. Ee n di gita le ve rsie
van de Nie uwsbr ief is te vinde n op onz e w eb site.
Hoofdbestuurslid Ron Scholte: het gaat om
gepersonaliseerde zorg!
Op 16 december jl gaf Prof. dr. Ron Scholte aan de
Radboud Universiteit van Nijmegen zijn oratie over het
Jeugdwerk in Nederland. Daarbij pleitte hij onder
andere voor een meer persoonlijke benadering waarin
de alliantie tussen de hulpbieder en hulpontvanger als
een zeer bepalende factor voor de effectiviteit van de
hulpverlening gezien wordt. Ook pleite hij voor meer
Feedback Informed Treatment. Lees zijn oratie op
onze website.
Tine en het taboe van de ervaringsdeskundige
Ervaringsdeskundigheid is de vaardigheid om kennis
en ervaring over het eigen herstelproces
gecombineerd met ervaringen van anderen zodanig in
te zetten dat dit ondersteunend is voor mensen met
een kwetsbaarheid of beperking. Het gaat om mensen
die zodanig afstand hebben genomen van hun eigen
problematiek dat zij hun eigen ervaringen en die van
anderen functioneel kunnen inzetten. De geestelijke
gezondheidszorg en de vrouwenbeweging kennen een
lange traditie in het werken met
ervaringsdeskundigen. In het sociaal domein staat het
nog in de kinderschoenen. Dit leidt tot verschillende
dilemma’s. Zie op onze website het artikel van Wilma
Numans en Tine van Regenmortel hierover in het blad
Sociale Vraagstukken.
Evidence based werken verschillend opgepakt.
In een recent artikel in Social Work Education
berichten Renske van der Zwet, Joost Welling, Deirde
M. Beneken en René Schalk over hun
onderzoek waarin zij het gebruik van EBP vergeleken
tussen een groep sociaal werk studenten en een
groep werkende sociaal werkers. Lees hun boeiende
artikel op onze website.
Voortgang onderzoek Leerstoel/Academische
Werkplaats Sociaal Werk
Zoals ieder jaar heeft ook eind 2016 het bestuur van
de stichting aandacht besteed aan het toetsen van de
voortgang in de uitvoering van het onderzoekskader
van onze leerstoel/academische werkplaats. Ook dit
jaar gebeurde dat naar aanleiding van het verslag dat

Tine en René daarover samengesteld hadden. Hun
verslag begint met een overzicht van de
onderzoeksprojecten in 2016. Vervolgens de concrete
activiteiten die in 2016 plaatsvonden en tenslotte de
gerealiseerde publicaties en het publicatieplan voor
de komende jaren.
Duidelijk werd dat de hoogleraren ondanks hun hoge
workload en beperkte tijd in staat waren geweest om
de LS/AW in de Nederland nog meer op de kaart te
zetten. Er werd echter ook geconstateerd dat de
LS/AW nog jong is en de resultaten van het
onderzoeksprogramma pas in de komende jaren
beschikbaar zullen komen. Daarbij zal er in overleg
met de sponsoren gezocht worden naar een goede
balans tussen maatschappelijk relevante onderzoeken
die leiden tot publicaties in de vakpers en
wetenschappelijke onderzoeken die leiden tot
internationale publicaties.
Sponsoren meeting 2017
Op 10 februari aanstaande zullen de hoofdsponsoren
en de leden van de Raad van Sponsoren in detail
bijgepraat worden over de activiteiten van onze
Leerstoel/Academische werkplaats. De vragen die
door Tine en René beantwoord zullen worden zijn: wat
is er inmiddels gebeurd? Welke onderzoeken zijn
afgerond of lopen nog en welke prioriteiten zijn nodig
in de komende jaren? Door middel van deze jaarlijkse
meetings willen we borgen dat het
onderzoeksprogramma voldoende aansluit bij de
wensen van de sponsoren.
De Stichting zoekt nog steeds sponsoren!
Zoals u weet worden de werkzaamheden van onze
stichting geheel gefinancieerd door een aantal
sponsoren. Naast hoofdsponsoren, dragen ook leden
van de Raad van Sponsoren en sympathisanten bij aan
het budget dat nodig is voor de leerstoel. Om het werk
van de leerstoel en de Academische Werkplaats in de
komende jaren te kunnen continueren zijn wij nog
steeds op zoek instellingen die hun behoefte om het
sociaal werk in Nederland wetenschappelijk te
onderbouwen, financieel willen uitdrukken. Graag
informeren wij u over de mogelijkheden. Neem
daarvoor contact op met Drs. Frank Post.

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).

