Dit is d e nie uw sbr ief va n oktobe r 2 016 van de Stichting Soc iaa l W e rk. Reg el matig z ullen
w ij u d oor m idd el va n e en nie uwsbr ie f la ten we ten w elk e ontw ikke ling en e r zijn b innen
de w er kza a mhed en va n d e S tichting en ha a r ond er zoek sp rog ra mm a. Ee n di gita le ve rsie
van de Nie uwsbr ief is te vinde n op onze w eb site .
Afscheid Kathelijne van Kammen
In onze nieuwsbrief van januari 2016 berichtten we
over de bestuurswisseling bij één van onze oprichters
en hoofdsponsor, de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen. Deze bestuurswisseling heeft per 1 februari
jl plaatsgevonden. Op 22 september jl hebben we
officieel afscheid genomen van Kathelijne van
Kammen. Kathelijne heeft in de voorgaande jaren met
zeer veel inzet en visie bijgedragen aan de
totstandkoming van de leerstoel en academische
werkplaats Sociaal Werk. Mede door haar initiatieven
heeft het Sociaal Werk in Nederland een
wetenschappelijk fundament gekregen. Wij zijn haar
dan ook zeer veel dank verschuldigd en verheugen
ons op de samenwerking binnen het bestuur met de
nieuwe vertegenwoordiger van de HAN dr. Saskia van
der Lyke.
Zorgsalon 2016 zeer succesvol
Op 22 september jl werd door Tranzo het tweede
jaarcongres van de leerstoel Sociaal Werk
georganiseerd in de vorm van een Zorgsalon Sociaal
Werk. Het thema dit jaar was: Ervaringskennis werkt
voor sociaal werk! Deze keer was er voor gekozen om
vooral ook de burgers zelf aan het woord te laten. De
belangstelling voor dit programma was zo
overweldigend dat de organisatie moest uitwijken naar
één van de grote zalen in het Willem ll stadion.
Een aantal ervaringsdeskundige burgers vertelden
over hun belevenissen in de praktijk en hun bijdragen
aan onze onderzoeken. Een verslag van deze
Zorgsalon zal binnenkort op onze website verschijnen.
Tine in Adviesraad Kenniscentrum HAN SOCIAAL
Recentelijk heeft Tine toegezegd om deel te gaan
nemen aan de Adviesraad van het Kenniscentrum van
HAN Sociaal. Dit centrum bevordert de participatie van
kwetsbare burgers in de maatschappij met als doel
het verbeteren van hun kwaliteit van leven. In
onderzoek richt het kenniscentrum zich op 4
samenhangende thema’s:
• Perspectief van de burger
• Maatschappelijke ondersteuning
• Relatie burger-professional
• Sociale technologie

De uitvoering van dit praktijkgerichte onderzoek en de
overdracht van de resultaten hiervan komen direct en
indirect ten goede aan de beroepsontwikkeling en het
onderwijs voor professionals.
Sponsorenmeeting in aantocht!
Begin 2017 zullen wij een bijeenkomst organiseren
voor onze gewaardeerde sponsoren rond het thema:
empowerment op organisatieniveau. Binnenkort
zullen wij onze sponsoren hierover informeren.
Onderzoek Passende zorg in sociale wijkteams
In opdracht van de W4-organisaties en de gemeente
Nijmegen voeren Isolde Driesen (NIM Maatschappelijk
Werk) en Nienke Smulders (Academische Werk- plaats
Sociaal Werk, Tranzo, Tilburg University) onder
begeleiding van prof. dr. Tine Van Regenmortel en
prof. dr. René Schalk een onderzoek uit naar
passende zorg in Sociale Wijkteams (SWT’s) in de
gemeente Nijmegen.
Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in het
proces van toewijzing naar zorg in de praktijk van de
SWT’s in de gemeente Nijmegen en in de factoren die
hierop van invloed zijn. We verwachten dat hierdoor
duidelijk wordt in hoeverre al sprake is van passende
hulp / zorg (‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig’),
wat hierin is veranderd door de transities in de zorg
en wat er in de toekomst mogelijk anders
georganiseerd dient te worden.
Dit onderzoek vordert gestaag zoals blijkt uit de
updates die de onderzoekers regelmatig publiceren.
Op onze website www.stichtingsociaalwerk.nl kunt u
in de kolom Kort Nieuws interessante informatie
vinden over de voortgang van dit onderzoek.
Belangrijk: de continuiteit van de leerstoel borgen!
Om de continuiteit van de leerstoel/academische
werkplaats tot 2019 te kunnen borgen is financiele
ondersteuning nodig! Help ons het sociaal werk in
Nederland ook in de komende jaren te
verwetenschappelijken!
Neem daarvoor contact op met Drs. Frank Post,
info@stichtingsociaalwerk.nl .

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).

