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Inleiding 
In het jaar 2020 zullen weer een aantal bekende speerpunten centraal staan: 
- uitvoering van het Publicatieplan 
- afstemming voortgang onderzoeken met onze stakeholders 
- het profileren van de significantie van de leerstoel/academische werkplaats 
- het verwerven en borgen van de benodigde financiële fondsen 
- voortgang van de voorbereidingen om tot een gewone leerstoel te komen. 
 
Publicatieplan 2016-2020 
Het blijft van belang dat de toegevoegde waarde van onze leerstoel tot 
uitdrukking komt door middel van een aantal wetenschappelijke publicaties in 
significante internationale vakbladen. Momenteel vinden er veel onderzoeken 
plaats binnen de leerstoel/academische werkplaats. Ook in 2020 zullen er 
daarom regelmatig publicaties zijn van de vorderingen die gemaakt en resultaten 
die behaald worden in deze onderzoeken. 
 
Afstemming stakeholders 
In het voorjaar van 2020 zal onze hoogleraar haar onderzoekskader voor de 2e 
termijn verder afstemmen met de sponsoren. Om een betere aansluiting te 
krijgen bij de thema’s die van belang zijn ten aanzien van sociaal werk bij de 
lagere overheden, zal in 2020 een afgevaardigde van Divosa, de landelijke 
vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein, toetreden tot 
het bestuur van de stichting.  

Profilering 
In 2020 is er veel werk te doen. Voor zover nu bekend zal Tine Van Regenmortel 
11 onderzoeksprojecten begeleiden. Gezien het feit dat haar inzet beperkt is tot 
2 dagen per week zal dit een uitdaging vormen.  
In oktober 2020 zal zij haar oratie als Bijzonder Hoogleraar Sociaal Werk aan de 
Tilburg University houden. Hier zal publicitair aandacht gegeven worden via de 
media. 
Om tot een gewone leerstoel Sociaal Werk te kunnen komen is het belangrijk dat 
onze hoogleraar betrokken wordt bij de nationale beleidsvorming over sociaal 
werk in Nederland. In 2020 zal dat vorm kunnen krijgen doordat Tine lid is 
geworden van de ‘Expertengroep voor de ontwikkeling van een kennis- en 
onderzoeksagenda voor sociaal werk’ die in opdracht van het ministerie van VWS 
opgericht is.  
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Fondsenwerving 
Ook in 2020 zal intensief gewerkt worden aan het werven nieuwe sponsoren en 
het onderhouden en continueren van de contacten met de huidige sponsoren.  
 
Richting een gewone leerstoel 
Uiterlijk aan het einde van de 2e termijn van onze leerstoel wil het bestuur 
komen tot een gewone leerstoel Sociaal Werk. Eén van de voorwaarden 
daarvoor is dat er ook wetenschappelijk onderwijs gegeven wordt op dit gebied. 
In 2020 zal verder overleg plaatsvinden met de Tilburg University, de Universiteit 
van Leuven en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen om tot een academische 
master sociaal werk te komen.  
 
 
Nijmegen, januari 2020 
Bestuur Stichting Sociaal Werk 


