Dit is d e nie uw sbr ief va n juli 2 016 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 uwsbr ief is te vinde n op onze w eb site .
Positief beeld over voortgang Leerstoel/Academische
Werkplaats
Zoals bepaald is in de statuten van de Stichting vindt
er periodiek een evaluatie plaats van de voortgang van
de activiteiten van de leerstoel/AW aan de hand van
een zelfevaluatie van de hoogleraren. Naar aanleiding
van de zelfevaluatie over de periode vanaf 1 juli 2014
t/m december 2015 geeft de voorzitter van de
stichting aan dat de stichting een positief beeld heeft
over het functioneren van de leerstoel/AW.
Naar voren komt dat de hoogleraren in de beperkte
beschikbare tijd die zij hebben veel werk verricht
hebben. In 2016 zal nog meer ingezet worden op het
verwerven van onderzoeksprojecten op PhD-niveau
en de zichtbaarheid van de leerstoel/AW in de
maatschappij.
Tine over het werk van de erkenningscommissie
Movisie hield op 14 juni een conferentie over de vraag
waarom empowerment juist nu nodig is. Een van
sprekers op de bijeenkomst was hoogleraar sociaal
werk Tine van Regenmortel. Ze pleitte er voor
interventies die de kracht van mensen aanspreken
(empowerment), ook al is hun effectieve werking niet
altijd zonneklaar met het huidige bewijsmodel aan te
tonen.
In het interview over haar bijdrage (zie het blad
Movisies, juni 2016) werd haar ook gevraagd over haar
werk in de Erkenningscommissie effectieve sociale
interventies. ‘De commissie kijkt of sociale interventies
bewezen effectief zijn. Met dien verstande dat als het
bewijs nog niet geleverd zou zijn, dat de commissie
daarmee niet per se zegt dat de interventie dus niet
goed is. En hier is dan de link met empowerment. Er
zijn interventies, bijvoorbeeld gericht op
empowerment, die voor groepen relevant zijn,
ondanks dat de effectieve werking wellicht nog niet
kan worden aangetoond met het huidige, uit de
medische wereld, afkomstige bewijsmodel. Daar komt
nog bij dat effectiviteit van een methode, maar een
deel is om de effectiviteit te bepalen. Er is bijvoorbeeld
ook de effectiviteit van de professional, de organisatie
en de eigenschappen van de client. Met die

belangrijke relativering in het hoofd werkt de
commissie aan een wetenschappelijke onderbouwing
van interventies waar niet enkel de clienten, maar ook
de professionals baat bij kunnen hebben.’
MO-groep wordt Sociaal Werk Nederland
Vanaf 1 juni 2016 gaat één van de hoofdsponsoren
van onze leerstoel, de MO-groep verder als Sociaal
Werk Nederland, de brancheorganisatie voor sociaal
werk. De Algemene Ledenvergadering van de
MOgroep heeft op 25 mei 2016 ingestemd met deze
nieuwe naam. "Met de nieuwe naam stellen we helder
waar we voor staan: Sociaal Werk Nederland
vertegenwoordigt als brancheorganisatie landelijk de
organisaties voor sociaal werk."
René sprak over de meerwaarde van agogische
medewerkers
Een aantal instanties, waaronder één van onze
sympathisanten (Het Registerplein) organiseerde eind
mij een informatiemiddag over de meerwaarde van
een beroepsregistratie voor GGZ-agogen. Tijdens deze
bijeenkomst ging René in op de meerwaarde van
agogische medewerkers ten opzicht van zorgwerkers.
De Stichting zoekt nog steeds sponsoren!
Zoals u weet worden de werkzaamheden van onze
stichting geheel gefinancieerd door een aantal
sponsoren. Naast hoofdsponsoren, dragen ook leden
van de Raad van Sponsoren en sympathisanten bij aan
het budget dat nodig is voor de leerstoel. Om het werk
van de leerstoel en de Academische Werkplaats in de
komende jaren te kunnen continueren zijn wij nog
steeds op zoek instellingen die hun behoefte om het
sociaal werk in Nederland wetenschappelijk te
onderbouwen, financieel willen uitdrukken. Graag
informeren wij u over de mogelijkheden. Neem
daarvoor contact op met Drs. Frank Post,
info@stichtingsociaalwerk.nl .
Financiele data 2015
Zoals vereist door de wettelijke regels voor ANBIinstellingen zijn op de website van onze stichting de
financiele data van 2015 in te zien.

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).

