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René en Tine publiceren hun onderzoekskader
In het blad Maatwerk (nummer 4 – augustus 2015)
verscheen het artikel Samen Sterk voor Sociaal Werk
van Tine en René.
‘Samen sterk voor sociaal werk’, zo luidt kort en
krachtig de slagzin voor de nieuwe academische
werkplaats en leerstoel sociaal werk verbonden aan
Tranzo van de Tilburg University, gefinancierd door de
Stichting Sociaal Werk. De ambitie is om in
samenwerking met praktijk, gemeenten, onderwijs- en
kennisinstellingen, cliëntenorganisaties en de
beroepsgroep de brede stam van sociaal
werk wetenschappelijk te onderbouwen.
De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe kan sociaal
werk burgers versterken en verbinden met de
samenleving? Het artikel beschrijft de drieledige focus
die Tine en René daarbij hanteren.
Tine spreekt op jaarcongres BPSW
Tijdens haar presentatie zal zij tonen hoe het
empowerment-paradigma toegepast kan worden in de
sociale werkpraktijken en in wat dit inhoud voor de
organisaties in de zorg- en welzijnssector.
Centraal staat de twee-eenheid van versterkend én
verbindend werken met daaromheen zeven andere
principes die gerelateerd zijn aan elkaar en elk op hun
beurt bijdragen aan deze kern. Voor de organisatie
reikt zij een kader aan dat de diverse elementen van
empowerment op diverse niveaus omvat en bestaat
uit drie componenten: een intra-organisatorische
component, een inter-organisatorische component en
een extra-organisatorische component.
Tine en René tekenen mee!
Op initiatief van Movisie is de staatsecretaris van VWS
per brief gevraagd om ondersteuning van een landelijk
stimuleringsprogramma voor sociaal werk. De
Gezondheidsraad had dat al eerder bepleit, maar de
staatssecretaris had dit advies tot nu toe niet
opgevolgd. Om het samenstellen en opstarten van dit
landelijke programma te stimuleren ondertekende
Tine en René, samen met vele andere prominenten
binnen het sociaal domein het verzoek van Movisie.

De eerste science preview: 29 januari 2016!
Op deze dag organiseren wij een science preview rond
het thema “Welzijn-gezondheid 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. Voor deze bijeenkomst is brede
belangstelling. Naast diverse zorginstellingen hebben
ook de gemeente Nijmegen, de Politie Oost-Nederland
en diverse andere organisaties hun interesse voor
deze bijeenkomst uitgesproken. Medio November
zullen op onze website meer details van deze
bijeenkomst bekendgemaakt worden.
Inschrijving voor Kort Nieuws
Op onze website www.stichtingsociaalwerk.nl
publiceren wij regelmatig nieuwsberichten in de kolom
Kort Nieuws. Wilt u hiervan op de hoogte blijven, dan
kunt u zich inschrijven zodat u automatisch per mail
op de hoogte wordt gesteld als er nieuw kort nieuws
te melden is.
Website Tranzo
Momenteel wordt hard gewerkt aan het updaten van
de pagina Sociaal Werk van de website van Tranzo.
Binnenkort zult u hier allerlei informatie kunnen
vinden over de leerstoel en de academische
werkplaats waaronder meer gedetailleerde informatie
over de uitvoering van het onderzoeksprogramma van
Tine en René.
Sympathiseren met de Stichting Sociaal Werk
Onze stichting is voortdurend op zoek naar
organisaties die het werk van onze leerstoel willen
ondersteunen als hoofdsponsor, lid van de Raad van
Sponsoren of als sympathisant.
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 .

