Dit is d e nieuw sb rie f van juli 2015 van de S ti chti ng S ocia al W erk . Re ge lma tig zulle n wi j
u d oor m idd el va n e en nie uwsbr ief la ten we ten w elk e ontw ikke ling en e r zijn b innen de
w erk za am hed en va n de S ti chti ng e n ha ar onde rz oeksp rog ra mma . E e n dig ita le ve rsie
van de Nie uwsbr ief is te vinde n op onz e w e bsite .
Nieuwe sponsoren!
Steeds meer organisaties kiezen er voor om de
continuïteit van onze leerstoel/academische
e
werkplaats te borgen. In het 2 kwartaal van 2015
konden we 3 nieuwe sponsoren verwelkomen!
Hieronder een overzicht van de huidige stand van
zaken.

Hulpverlening, Sociaal Werk) binnen het HBO. In de
projectopzet is een wetenschappelijke
begeleidingsgroep voorzien bestaande uit drie
vooraanstaande wetenschappers/ onderzoekers
binnen het sociale/ sociaal werk domein. Naast de
professoren Trudy Knijn en Rick Kwekkenboom is Tine
Van Regenmortel ook lid van deze groep.

Hoofdsponsoren:
NIM Maatschappelijk Werk uit Nijmegen
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
MO-groep
Hogeschool van Amsterdam

Sponsorenmeeting: najaar 2015!
De stichting sociaal werk is zich sterk bewust van haar
afhankelijkheid van haar sponsoren. Wij willen onze
waardering voor hen dan ook jaarlijks tonen in de
vorm van een Sponsorenmeeting. Dit jaar zal die
worden georganiseerd in het najaar bij Tranzo in
Tilburg. Meer informatie volgt.

Raad van Sponsoren:
Driestroom uit Elst
Hanze Hogeschool uit Groningen
ZZG Zorggroep uit Nijmegen
Sympathisanten:
AMW Midden Limburg
Minters, dienstverleners in Welzijn
Onderzoekskader leerstoel nader geformuleerd
Op 21 mei jl presenteerden René Schalk en Tine Van
Regenmortel hun Onderzoeksmatrix
Leerstoel/Academische werkplaats Sociaal Werk aan
het bestuur van onze Stichting. In deze matrix
brachten zij tot uiting hoe zij om willen gaan met de
vraagstelling: Hoe kan sociaal werk burgers versterken en
verbinden met de samenleving (in transitie)? Duidelijk
werd hoe zij hun onderzoeksvragen en lopende
projecten laten aansluiten bij de vragen die uit de
praktijk van de sponsoren voortkomen. Hun
presentatie is te downloaden via onze website.
Tine lid wetenschappelijke commissie
In opdracht van het Sectoraal Adviescollege (SAC) van
het HSAO van de Vereniging Hogescholen is er een
onderzoeksproject gestart naar de kennisbasis van
het Sociaal Werk binnen de opleidingen Sociaal Werk
(Culturele en Maatschappelijke Vorming, Godsdienst
Pastoraal Werk, Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening, Pedagogiek en Sociaal Pedagogische

Interesse in de komende themabijeenkomst?
Onze stichting is voornemens om in september een
bijeenkomst te organiseren rond het thema "Welzijngezondheid in de huidige transitiecontext in de wijk”.
Tijdens deze bijeenkomst willen wij belanghebbenden
bijeenbrengen om in samenspraak met onze
hoogleraren, informatie uit te wisselen over welke
thematiek binnen de wijk momenteel om onderzoek
vraagt en om te komen tot het formuleren van
specifieke onderzoeksopdrachten.
Graag vernemen wij of u interesse heeft voor het
bijwonen van een dergelijke meeting. Schroomt u ook
niet ons te adviseren andere partijen bij dit overleg te
betrekken.
Sympathiseren met de Stichting Sociaal Werk
Dit jaar toonde ook Minters, dienstverleners in Welzijn
uit Vlaardingen hun sympathie voor ons werk door
ons de komende vier jaar te gaan sponsoren.
Zie voor meer details, om uw sympathie voor onze
stichting om te zetten in een sponsorschap, onze
website.
Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met Drs.
Frank Post, gedelegeerd secretaris van de Stichting
Sociaal Werk. (0653-191625).

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). Zie ook onze website: www.stichtingsociaalwerk.nl .

