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Archief

Zoeken

Tranzo

Uitnodiging Startconferentie van de
Leerstoel en Academische Werkplaats
Sociaal Werk
Samen sterk voor sociaal werk
Innovatief, duurzaam en wetenschappelijk

Datum: 27 februari 2015
Locatie: Tilburg University, ontvangst Dante
Foyer, symposium in DZ1
Tijdstip: 09.30 uur tot 13.00 uur

Programma
09.3010.00 uur

Ontvangst met koffie

10.0010.10 uur: Welkom en opening:
Prof. dr. Hetty Dekkers
(Stichting Sociaal
Werk/Radboud Universiteit)
10.1010.30 uur: De betekenis van sociaal
werk voor een samenleving in
transitie:
Dr. Mariet Paes (Voormalig
directeur Provinciale Raad
Gezondheid Provincie Noord
Brabant)
10.3011.00 uur: Onderzoekskader Leerstoel
en Academische Werkplaats
Sociaal Werk:
Prof. dr. René Schalk en
prof. dr. Tine Van
Regenmortel
11.0011.30 uur: Voorbeelden van concrete
onderzoeksprojecten:
Evidence based werken in
een welzijnsorganisatie: drs.
Renske van der Zwet
(Projectmedewerker
Effectieve sociale interventies
Movisie) en Pamela
Besselink (Projectleider
onderzoeksprogramma NIM
Maatschappelijk Werk)
Vraaggericht werken in een
welzijnsorganisatie: Linda
Rothman (onderzoeker,
docent en coördinator HAN
Master Pedagogiek) en Tanja
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De betekenis van sociaal werk voor een
samenleving in transitie
Dr. Margriet Paes
De samenleving ondergaat grote veranderingen. Wat
kan sociaal werk betekenen voor deze transitie?
Specifiek wordt ingegaan op de veranderingen in de rol
tussen vrijwilligers/burgers en professionals.
Onderzoekskader Leerstoel en Academische
Werkplaats Sociaal Werk
Prof. dr. René Schalk en prof. dr. Tine van Regenmortel
Het programma voor wetenschappelijk onderzoek naar
sociaal werk is in wording. Dit gebeurt in dialoog met
de praktijk en in nauwe samenwerking met
kennisinstellingen en andere stakeholders. De pijlers
van het onderzoeksprogramma en onderliggende visie
– gebaseerd op het paradigma van empowerment, de
psychologische contracttheorie en een brede invulling
van evidence based werken – worden toegelicht.
Panelgesprek
Reacties van verschillende stakeholders op de
betekenis van sociaal werk voor de huidige en
toekomstige samenleving en op het onderzoekskader.
Vragen uit het publiek worden aan het panel
voorgelegd.
Sociaal werk in een improvisatiemaatschappij:
nabeschouwing en toekomstperspectief
Prof. dr. Hans Boutellier
Sociaal werk bevindt zich in een paradoxale situatie:
Het belang ervan neemt toe, maar de financiering
neemt af. Dit heeft te maken met een
legitimatieprobleem, maar ook met een te bescheiden
zelfopvatting. In de huidige beleidsontwikkeling is
sprake van een beweging ‘naar voren’: de druk op de
civiele samenleving neemt toe. Het sociaal werk kan
hierin bij uitstek een bemiddelende rol spelen.
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Scholten (coördinator
personeelszaken/cliëntzaken
JP van den Bent Stichting)
Krachtgericht samenwerken
in een wijk: drs. Ard
Sprinkhuizen (associate
lector INHolland) en een
praktijkmedewerker
11.3012.00 uur: Pauze
12.0012.40 uur: Panelgesprek o.l.v. prof. dr.
Henk Garretsen (Voorzitter
Tranzo, Tilburg University)
Drs. Bert Frings
(Wethouder Nijmegen/lid
VNG)
Gon Mevis (bestuurder
Contourdetwern/bestuurslid
MOgroep)
Kathelijne van Kammen
(Directeur Instituut voor
Sociale Studies Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen)
Prof. dr. Ron Scholte
(Bijzonder Hoogleraar
Professionalisering in de
Jeugdzorg Radboud
Universiteit van Nijmegen)
Dr. Lies Schilder (Directeur
Nederlandse Vereniging van
Maatschappelijk Werkers)
12.4013.00 uur: Sociaal werk in een
improvisatiemaatschappij 
nabeschouwing en
toekomstperspectief:
Prof. dr. Hans Boutellier
(Wetenschappelijk directeur
VerweyJonker
Instituut/Bijzonder hoogleraar
Veiligheid & burgerschap)
13.00 uur:

Afsluiting en receptie

Aanmelden & meer informatie
U kunt zich hier aanmelden. Aan deelname zijn
geen kosten verbonden. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met het secretariaat
van Tranzo via tranzo@tilburguniversity.edu of
013 466 2969.

Bekijk de volledige agenda
van Tranzo op onze website.

Deze startconferentie wordt georganiseerd in
samenwerking met Stichting Sociaal Werk.
Monument Valley

Uitschrijven
Indien u de digitale nieuwsbrief niet meer wenst
te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door dit
formulier in te vullen.
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Contact: Tranzo Digitale Nieuwsbrief
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