Dit is d e nie uw sbr ief va n ap ril 201 6 van de Stichting Soc iaa l W e rk. Reg el matig z ullen wij
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 uw sb rie f is te vinde n op onz e w eb site.
Science (p)Review groot succes!
Op vrijdagmiddag 29 januari kwamen 50
belangstellenden bij elkaar in DROOM bij Elst voor het
delen van ervaringen rond het thema "Welzijngezondheid in de huidige transitiecontext in de wijk”.
De Science (pre)View heeft als doel om sponsoren en
andere belangstellenden te informeren over de
voortgang van de onderzoeken die plaatsvinden en te
toetsen of deze nog steeds aansluiten bij de
behoeften die in de praktijk leven. Naast de
vertegenwoordigers van de leerstoel/academische
werkplaats Sociaal Werk waren aanwezig
vertegenwoordigers van gemeenten, hoge scholen,
regionale politie, wetenschap, onderzoek,
kwaliteitsborging en advies, zorg en
welzijnsinstellingen.
Er werden topics die werden besproken rond de
ontwikkelingen binnen de wijkteams, de aanpak van
het onderzoek van de leerstoel/AW en het ontwikkelen
van sociale netwerken.
Aan het einde van deze eerste Science (p)Review werd
positief terug gekeken op de presentaties en de
daarop volgende gedachtewisseling tussen de praktijk
en de wetenschap. De hoogleraren en het
onderzoeksteam zullen de naar voren gebrachte
aandachtpunten verwerken in hun onderzoeksopzet.
Daarnaast zal voortdurend gezocht blijven worden
naar mogelijkheden om nieuwe onderzoeksthema's te
kunnen oppakken.
Meer informatie over de topics kunt u vinden op onze
website bij Kort Nieuws.
Jaarplan 2016 gepubliceerd
Op de website van onze stichting kunt u op de Anbipagina nu ook het jaarplan 2016 inzien. U vindt er
informatie over
- de uitvoering van 2 Science (p)Reviews
- de voorbereiding van de jaarconferentie van 2016
- intensivering contacten met overheden en politiek
- het verwerven van nieuwe onderzoeksopdrachten
- het profileren van de activiteiten van de stichting
- het verwerven van de benodigde financiële fondsen.

Tine opgenomen in jury Movisie
Tine is opgenomen in de jury van de Movisie
Participatieprijs. Het thema voor dit jaar is: Deskundig
door ervaring. De Movisie Participatieprijs bekroont
jaarlijks een initiatief dat de participatie bevordert van
groepen die extra aandacht verdienen. Het thema van
de vierde Movisie Participatieprijs is ‘deskundig door
ervaring’. Movisie zoekt initiatieven waarbij het
inzetten van de eigen ervaring voor een ander,
centraal staat. De inschrijving is inmiddels gesloten. De
uitreiking vindt plaats op 15 april 2016.
Tine toegetreden tot het landelijke
Platform Trendsetters Sociaal Werk (TSW) van de
MOgroep.
TSW gaat praktijkgegevens verzamelen over de
psychosociale (individuele) problematiek waar het
sociaal werk mee te maken heeft. Zodat trends
zichtbaar worden. Op basis daarvan kan het platform
dan namens de branche zowel politiek als
professioneel een signaal afgeven. Omdat sociaal werk
ertoe doet, en een serieus partner is in het sociaal
domein.
Het TSW-platform gaat aanjagen, verzamelen,
inventariseren en analyseren. Het platform heeft een
boomwortelstructuur: het landelijke platform krijgt
regionale vertakkingen. Die kunnen gehost worden
door bestaande welzijnsorganisaties. Met dit landelijke
netwerk organiseert de MOgroep zo samen met
lidorganisaties een praktisch instrument.
René lid klankbordgroep Integratie en Samenleving
Movisie en het Verwey-Jonker Instituut, voert in 2016
en 2017 een project ‘Wijkteams diversiteitsproof’ uit.
Zij hebben een klankbordgroep samengesteld om
mee te denken over de grote lijnen van het project,
samen met ons te zoeken naar manieren goed aan te
sluiten bij algemene ontwikkelingen in gemeenten en
op landelijk niveau, om de resultaten in te bedden
binnen de reguliere structuren en daarmee diversiteit
duurzaam een plaats te geven in de ontwikkeling van
de wijkteams. René Schalk is lid geworden van deze
klankbordgroep.

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).

