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Centrale ambitie is op een wetenschappelijk onderbouwde manier aan te duiden
op welke manier sociaal werk burgers kan versterken en verbinden met de
samenleving

Onderzoeksvragen/matrix
Leerstoel/Academische
Werkplaats Sociaal Werk

Centrale vraagstelling:

Hoe kan sociaal werk burgers
versterken en verbinden met de samenleving (in transitie)?

René Schalk en Tine Van Regenmortel, Tilburg juni 2015

Deelvragen:
1.

Wat is de ervaring en betekenis van sociaal werk van vandaag voor de
burgers, de professional, de (welzijns)organisaties, de wijk en het
beleid?

2.

Welke (nieuwe) rol dient elke stakeholder op te nemen?

3.

Wat leveren de veranderingen in sociaal werk (bv. wijkteams,
afschaling) op voor de verschillende stakeholders (effecten) en zijn deze
veranderingen ook efficiënt (duurzaam, kostenbesparend)?

Vier invalshoeken

Centrale vraagstelling

Hoe kan sociaal werk burgers
versterken en verbinden met de samenleving (in transitie)?
Drieledige focus
1.
2.
3.

Empowerment als ‘metaparadigma’: overkoepelend
denk-, interventie- en onderzoekskader
Kwetsbare burgers
o.a. multiprobleemsituaties, kwetsbare ouderen
Multilevel en multi-actorperspectief:
°micro – meso - macro (individu/relatie, team- en
organisatieniveau, wijk/buurt, beleid en samenleving)
°stem aan verschillende stakeholders

Theorie	
  

• Verwetenschappelijking	
  
van	
  sociaal	
  werk	
  

(1) Welke theoretische kaders zijn relevant voor het sociaal werk en
voor onze centrale vraagstelling?
• Empowerment
• Psychologisch contract/alliantie
• ……
(2) Welke interventies zijn effectief en waarom? (‘to prove’)
• Vraag naar effectmetingen van bepaalde sociaal werk
interventies (vanuit brede visie op Evidence Based Practice)
• Welke zijn de werkzame factoren van interventies? (openen
van ‘black box’)
• Hoe kunnen we empowerment processen en outcomes
meten op verschillende niveaus?

Theorie	
  

• Verwetenschappelijking	
  
van	
  sociaal	
  werk	
  

Prak?jk	
  

• Professionalisering	
  van	
  
sociaal	
  werk	
  

	
  

Cliënt	
  -‐
vraagzijde	
  

• Vermenselijking	
  van	
  
sociaal	
  werk	
  

Onderzoek	
  

• Verankering	
  in	
  sociaal	
  
werk	
  onderzoeksdesign	
  	
  

	
  

Prak?jk	
  

• Professionalisering	
  
van	
  sociaal	
  werk	
  

(1) Hoe kunnen empowerende interventies ontwikkeld, geoptimaliseerd en
geïmplementeerd worden? (‘to improve’)
(2) Wat vraagt dit van de sociale professional: rolverandering en
competenties (kennis, vaardigheden, attitudes)?
(3) Hoe dient de sociale professional hierin ondersteund te worden? (bv.
werkingsprincipes)
(4) Welke zijn de organisatorische kenmerken en randvoorwaarden voor
een empowerende en empowered organisatie?
(5) Welke innovatieve samenwerkingen zijn hiervoor nodig en hoe gebeurt
dit best?
- Welzijn en zorg
- Formeel en informeel
- Individueel en collectief
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Cliënt-‐
Vraagzijde	
  

• Vermenselijking	
  van	
  
sociaal	
  werk	
  

(1) Hoe kan sociaal werk tegemoet komen aan de eis van mens- en
gelijkwaardigheid?
(2) Hoe kan sociaal werk aansluiten op het leefwereldperspectief van
burgers en hoe kan hun ervaringskennis en -deskundigheid het best
benut worden?
(3) Hoe kan een goede alliantie tot stand komen tussen de professional en
de cliënt/burger?
(4) Waaruit bestaat de positieve basishouding van de sociale professional
om tot een dialooggestuurde zorg te komen?
(5) Welke spanningsvelden en dilemma’s zijn aanwezig bij krachtgericht
sociaal werk? (bv. op ethisch-normatief vlak, zingeving)

Vertaling naar uitgangspunten voor de specifieke
focus van het onderzoeksprogramma
Centrale vraagstelling:

Hoe kan sociaal werk burgers
versterken en verbinden met de samenleving (in transitie)?
1.

De burger staat voorop

2.

De invloed van de omgeving (transitie) op sociaal werk

3.

De invloed van organisatie, manier van organiseren op sociaal werk

4.

Sociaal werk professionaliseren

5.

Onderzoek passend bij sociaal werk ontwikkelen

Hoofdvragen van sponsoren/bestuur

Onderzoek	
  

• Verankering	
  in	
  sociaal	
  
werk	
  onderzoeksdesign	
  

(1) Hoe kan op een empowerende manier aan onderzoek gedaan worden?
(2) Hoe dient het concept van ‘Empowerende Academische Werkplaats’
het best worden uitgebouwd?
(3) Hoe krijgt praktijkgericht onderzoek op het sociale domein vorm en hoe
kan dit worden geoptimaliseerd?
(4) Hoe kunnen mixed-methods designs uitgewerkt werken in onderzoek
op het sociale domein?
(5) Hoe kunnen responsieve, dialogisch, participatorische
onderzoeksmethoden worden ingezet in onderzoek op het sociale
domein en wat is hun specifieke meerwaarde??

De focus in het onderzoeksprogramma is op
de volgende onderzoeksvragen
1.
2.
3.

4.
5.

Effectmeting: wat levert sociaal werk op voor
burgers?
Wat werkt en waarom? Welke interventies, tools,
rollen, samenwerkingspatronen?
Welke organisatiefactoren en vormen van
samenwerking bevorderen positieve
effecten?
Hoe verandert de rol van sociale professionals?
Welke soort onderzoek is passend voor sociaal
werk?

Lopende projecten en koppeling aan onderzoeksvragen

Bestuur: wat betekent de transitie voor de inhoud van het werk en de
organisatie daarvan? (decentralisatie, wijkteams, rendement 1,2,4).

1. EBP onderzoek: promotie Renske van der Zwet (Movisie/NIM)
(2,3,5)

MO Groep: versterken vakmanschap; samen met wetenschap
ontwikkelen van kennisfundament (1,2,3,4).

2. Rol sociaal werker als generalist in de wijk: promotie Ard
Sprinkhuizen (Inholland/UvH) (2, 4)

NIM: sociale wijkteams, evaluatieonderzoek, ervaringen gebruikers,
veranderende rol sociale professionals (1,2,4).

3. Empowerment op organisatieniveau i.f.v. cliëntnabije
vraaggerichte en krachtgerichte zorg: science practitioner Linda
Rothman (HAN/JP van den Bent Stichting) (1,3)

HAN: sociale wijkteams, leefwereldperspectief, theoretische basis
sociaal werk, organisatieperspectief, tools (1,2,3,4)
HvA: Burgerinitiatieven, empowerment en ervaringsdeskundigheid,
professionalisering sociaal werkers (2, 4).

4. Beroep van de nieuwe sociaal werker en cliëntperspectief:
science practitioner Wilma Numans (ContourdeTwern) (1, 4)
5. Bemiddeling van vrijwilligers: promotie Els van Gilst (2)
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Concrete projecten
6. Zelfregie van daklozen in een residentiële context: promotie Max
Huber (HvA) (2,3)
7. Methodologie van praktijkgericht onderzoek: promotie Martine
Ganzevles (Hogeschool Utrecht/AW Geestdrift) (5)

Renske

Tine

René

Ard

Els

Wilma

Linda

Martine

Max

Issues en niches
Eﬀectme?ng	
  
Wat	
  werkt	
  en	
  
waarom	
  
Organisa?e-‐
factoren	
  
Veranderend
e	
  rol	
  

• Indicatoren	
  voor	
  me?ng	
  van	
  
empowerment	
  op	
  diverse	
  niveaus	
  en	
  
validering.	
  Ontwikkeling	
  me?ng	
  voor	
  
collec?eve	
  empowerment	
  (groep/	
  
wijkniveau)?	
  	
  
•	
  Nog	
  niet	
  volledig	
  gedekt.	
  

Cliëntperspec?ef	
  aan	
  de	
  orde,	
  wat	
  met	
  
‘hardere’	
  me?ngen?	
  Eﬀec?viteit	
  en	
  
eﬃciën?e	
  van	
  wijkteams?	
  	
  

Onze verlanglijst
Samenwerking	
  
met	
  Ron	
  Scholte

•

• Samenwerking welzijn-gezondheid
in de huidige transitiecontext, in
bijzonder voor de meest
kwetsbare doelgroepen

Zie	
  ook	
  samenwerking	
  met	
  
Movisie	
  en	
  databank	
  NJI	
  	
  

• Meten van empowerment op
diverse niveaus (ook wijkniveau en
groep) en gelieerd aan het meten
van effectiviteit (incl. werkzame
factoren) van empowerende
interventies

• Is	
  	
  momenteel	
  	
  voldoende	
  gedekt	
  

• Deels	
  gedekt,	
  verdere	
  uitwerking	
  in	
  
onderzoek	
  naar	
  wijkteams,	
  gericht	
  op	
  
rollen	
  en	
  samenwerking/rela?es	
  (in	
  het	
  
bijzonder	
  welzijn	
  en	
  gezondheid)	
  

Twee Phd trajecten binnen Tranzo op
kernthema’s

Samenwerking	
  met	
  
diverse	
  hogescholen	
  

•

Tijd voor theoretische verdieping en
(internationaal) publiceren

HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT
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