
 

Nieuwe bestuursleden 
Het bestuur van onze stichting is per 1 januari 
versterkt met twee nieuwe leden. Namens één van 
onze oprichters, de HAN University of Applied 
Sciences, trad drs. Fernand van Westerhoven 
(Directeur Academie Mens en Maatschappij) toe. 
Fernand vervangt drs. Saskia van der Lyke die de 
HAN heeft verlaten.  
 
We zijn ook blij met de toetreding van een 
vertegenwoordiger van Divosa, de vereniging van 
gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. 
Namens Divosa treedt mevrouw drs. Nardy Beckers 
toe tot het bestuur. Met de inbreng van mevrouw 
Beckers (zelf Directeur Sociale Zaken Maastricht 
Heuvelland) zullen we de activiteiten in de 2e termijn 
van de leerstoel en academische werkplaats nog 
meer kunnen richten op de behoeften en wensen 
van de lokale overheden in Nederland. 
 
Zie voor de volledige samenstelling van het bestuur 
van de stichting onze website. 
 
Nieuwe lidmaatschappen Tine 
Het bestrijden van armoede is een belangrijk thema 
binnen het sociaal domein. Tine is dan ook lid 
geworden van de Adviesgroep ‘Signaleren, 
bespreekbaar maken en doorbreken van armoede’ 
die binnen de HAN onder leiding van dr. Lisbeth 
Verharen functioneert. 
 
Landelijk wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 
een kennis- en onderzoeksagenda voor het sociaal 
domein. Een ‘Expertengroep’ waarin Movisie en VWS 
samenwerken. Tine is ook lid geworden van dit 
overlegorgaan.  
 
Activiteiten van onze onderzoekers 
Cynthia Boomkens, onderzoekster van onze 
academische werkplaats, kreeg groen licht voor de 
verdediging van haar proefschrift ‘Supporting 
vulnerable girls in shaping their lives. Towards a 
substantiated method for Girls Work’. Haar 
verdediging zal voor alsnog plaatsvinden op de 
Tilburg University op 10 juli om 13.30 uur. 
 
 

 

 

In een nieuwsbericht van Sociaal Werk Nederland is 
te lezen over het onderzoek van Martine Ganzevles. 
Haar promotieonderzoek heeft als werktitel 
'Gegeven de Omstandigheden. Naar een 
passende(r) onderzoeksmethodologie voor 
praktijkgericht Sociaal Werk onderzoek.’ Dat biedt 
onder meer een overzicht van vijftien jaar 
onderzoek naar de sociaalwerkpraktijk. Wat zijn 
daarin de ontwikkelingen en rode draden? 
Zie voor het artikel: 
https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/kwalite
it/nieuws/8040-vijftien-jaar-sociaalwerkonderzoek-
onder-de-loep 
 
De Koepel Adviesraden Sociaal Domein publiceerde 
een blog van Miranda Rutenfrans naar aanleiding 
van haar promotieonderzoek. Zie daarvoor: 
https://koepeladviesradensociaaldomein.nl/blog/sa
men-doen-draagt-bij-aan-participatie-van-dak-en-
thuisloze-mensen 
 
Corona 
“De stille kracht van de sociaal werkers doet er meer 
dan ooit toe.”, schrijft Tine in een bericht met haar 
overpeinzingen over de Coronacrisis. Zie daarvoor: 
https://www.stichtingsociaalwerk.nl/overpeinzingen-
van-tine-over-corona/  
 
Vanwege de maatregelen die de overheid genomen 
heeft om het Corona-virus te bestrijden zal de 
sponsormeeting die voorzien was in juni 2020 geen 
doorgang kunnen vinden. Ook over de oratie van 
Tine zullen nog nadere berichten volgen. 
 
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 april 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). 


