
 

Oratie Tine 
Zoals bekend is Tine per 1 juli 2019 benoemd tot 
hoogleraar bij de Tilburg University. Zij bekleedt per 
die datum dan ook de bijzondere leerstoel Sociaal 
Werk voor een periode van 5 jaar. In de loop van 
2020 zal zij haar oratie uitspreken. Meer gegevens 
daarover volgen nog.  
 
Inmiddels is Tine voluit verder gegaan met haar 
werkzaamheden. Zo werd zij onder andere lid van 
een adviesgroep en een expertengroep: 
- Adviesgroep ‘Signaleren, bespreekbaar maken en 
doorbreken van armoede’ van de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen. Binnen deze adviesgroep 
werkt zij samen met lector Lisbeth Verharen. 
- Expertengroep voor de ontwikkeling van een 
kennis- en onderzoeksagenda voor sociaal werk 
(een opdracht van het ministerie van VWS). 
 
Daarnaast is zij lid geworden van een aantal PhD-
commissies: 
- Anders kijken. Een zoektocht naar responsiviteit in 
het sociale domein (van onderzoeker Janny Bakker 
Klein/Erasmus Universiteit) 
- Powerfull Patient Participation (van onderzoeker 
Susan Woelders/Vrije Universiteit Amsterdam) 
- Adressing the alliance. The Parent-professional 
alliance in home-based parenting support: 
Importance and associated factors (van Marieke de 
Greef/Radboud University). 

Miranda Rutenfrans gepromoveerd 
Op vrijdag 29 november jl promoveerde Miranda 
Rutenfrans aan de Tilburg Universiteit op haar 
proefschrift "Social Participation of Homeless 
People". Zij evalueerde "Verder Door Doen", een 
interventie voor de ondersteuning en participatie 
van dak- en thuislozen. Tevens onderzocht zij enkele 
factoren die van invloed zijn op de primaire 
uitkomsten van deze interventie (namelijk 
maatschappelijke participatie, zelfregie en welzijn. 

Miranda Rutenfrans-Stupar is als researcher 
verbonden aan SMO Breda en deed haar onderzoek 
bij onze academische werkplaats onder leiding van  

 

 
 

haar promotoren Tine en René Schalk. Haar 
indrukwekkende proefschrift is te verkrijgen via: 
m.rutenfrans-stupar@smobreda.nl . 

Nieuw lid van de Raad van Sponsoren 
We zijn heel blij te kunnen melden dat de 
Christelijke Hogeschool Ede (CHE) besloten heeft om 
de 2e termijn van de leerstoel en Academische 
Werkplaats Sociaal Werk financieel te gaan 
ondersteunen. Namens de CHE gaat dr. Martine 
Noordegraaf deelnemen aan de raad van 
sponsoren. Hieronder haar onderbouwing van deze 
beslissing. 

"Sociaal werk theorie moet nog een eigen plek 
veroveren in het academisch landschap. De 
leerstoel is een onmisbaar baken geworden in de 
ontwikkeling van deze theorie. De 
(promotie-)onderzoeken van de leerstoel zijn gericht 
op de doordenking van het vak, maar ook op de 
verbetering en verdere ontwikkeling hiervan. Deze 
praktijkgerichtheid siert de werkplaats, net als haar 
bereidheid tot samenwerking met de hogescholen 
waar sociaal werkers worden opgeleid." 

"Voor de CHE is Tilburg University dan ook een 
belangrijke samenwerkingspartner voor het 
professionaliseren van onze docenten middels 
promotieonderzoeken en voor het voeren van de 
dialoog over de kern en de toekomst van het sociaal 
werk. Voor ons is de relatie met aanverwante 
beroepen zoals die van therapeut en 
verpleegkundigen een belangrijk aandachtsgebied, 
net als het onderzoek naar (de ervaren) 
werkzaamheid van interventies." 

Sponsoren gezocht! 
Help ons de 2e termijn van onze leerstoel te 
financieren. Wij zijn wij nog steeds op zoek naar 
sponsoren die mee willen werken aan het realiseren 
van de eerste gewone leerstoel Sociaal Werk in 
Nederland!  
Neem daarvoor contact op met Frank Post via 
info@stichtingsociaalwerk.nl . 
 
 
 
 

Dit is de nieuwsbrief van januari 2020 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). 


