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Inleiding 
In het jaar 2020 stonden de volgende speerpunten centraal: 
- 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 
Naast enkele artikelen in de nationale vakbladen, waren er gedurende het jaar 
2020 een zevental wetenschappelijk publicaties in internationale 
wetenschappelijke tijdschriften. Op 2 oktober 2020 verzorgde Tine Van 
Regenmortel, zowel verbaal als digitaal, haar inaugurele rede als Bijzonder 
Hoogleraar Sociaal Werk aan de Tilburg University. Zij nam het stokje over van 
Prof. dr. René Schalk die 5 jaar lang deze positie op een bijzonder positieve wijze 
vervulde. De titel van haar inaugurale rede was: “Sterk Sociaal Werk vraagt om 
een sterke wetenschappelijke basis”. 
 
Afstemming met sponsoren 
Per 1 januari 2020 trad een vertegenwoordiger van Divosa, de vereniging van 
gemeentelijk directeuren in het sociaal domein, toe tot het bestuur van onze 
stichting. Daarmee werd de inbreng van een belangrijk stakeholder in ons 
bestuur geborgd. 
Het bestuur van de stichting vergadert tweemaal per jaar en bestaat grotendeels 
uit sponsoren. Daarnaast kent de Tilburg University een stuurgroep die jaarlijks 
de activiteiten van de academische werkplaats evalueert. Gedurende dit 
verslagjaar werd besloten om deze beide vergaderingen te integreren zodat de 
sponsoren ook een directer betrokken werden bij de hoogleraar en de 
academische werkplaats.  

Vanwege de maatregelen die de overheid genomen heeft om het Corona-virus te 
bestrijden kon de sponsormeeting die voorzien was in juni 2020 geen doorgang 
kunnen vinden. Onze sponsoren werden wel van informatie voorzien via onze 
Nieuwsbrieven.  

Profilering 
Het belang van Sociaal Werk werd in Nederland in 2020 steeds meer benadrukt. 
Enerzijds door de publicaties van diverse onderzoeken in de vakbladen, maar 
ook door de initiatieven die op landelijk niveau gedaan zijn. Zo werd mede op 
initiatief van VWS en Movisie de Expertengroep “Kennis- en onderzoeksagenda 
voor het sociaal domein” in het leven geroepen, waaraan onze hoogleraar ook 
deelneemt. 
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Daarnaast publiceerde onze hoogleraar op onze website haar overpeinzingen 
over de effecten van de corona-pandemie op het sociaal werk. 
 
Fondsenwerving 
Vanwege de overheidsmaatregelen ter bestrijding van corona werden geen 
bezoeken aan potentiele sponsoren afgelegd. Wel werden er een nieuwe oproep 
gedaan via onze Nieuwsbrieven.  
 
Continuering leerstoel. 
Het streven van onze stichting om binnen de tweede termijn van de leerstoel te 
komen tot een gewone leerstoel Sociaal Werk heeft meer aandacht gekregen. 
Diverse sponsoren gaven aan dat dit streven extra prioriteit moest krijgen. Een 
voorwaarde hiervoor is het realiseren van een academische master Sociaal Werk. 
In dat kader heeft het bestuur overleg gepleegd met diverse hogescholen en 
universiteiten om te kunnen toetsen waar, welke mogelijkheden zijn om een 
dergelijke master en leerstoel te realiseren. Dit overleg zal in 2021 voortgezet 
worden. 
 
Bestuur Stichting Sociaal Werk 
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