Dit is de nieuwsbrief van oktober 2017 van de Stichting Sociaal Werk. Regelmatig zullen wij u door
middel van een nieuwsbrief laten weten welke ontwikkelingen er zijn binnen de werkzaamheden van
de Stichting en haar onderzoeksprogramma. Een digitale versie van de Nieuwsbrief is te vinden op
onze website.
Tweede termijn voor de Bijzondere
Leerstoel/Academische Werkplaats Sociaal Werk?
Inmiddels zijn de eerste gesprekken gevoerd tussen
de hoogleraren, Tranzo en de stichting om de
mogelijkheden te verkennen voor de voortzetting van
de bijzondere leerstoel Sociaal Werk.
Het is nog steeds de ambitie van de stichting om op
termijn te komen tot een ‘gewone’ leerstoel.
Voorwaarde daarvoor is de aanwezigheid van een
masteropleiding. Goed nieuws is dat de UvT inmiddels
bezig is met de voorbereidingen voor een Master
Gezondheid en Welzijn.
Belangrijk is natuurlijk wel te borgen dat er dan ook
voldoende middelen zijn om de tweede termijn van
onze bijzondere leerstoel te kunnen financieren.
Daarover wordt binnenkort overleg gepleegd met de
sponsoren.
Een nieuwe In de Kijker op komst!
Onze ‘In de Kijker’ is bedoeld om de leden van de Raad
van Sponsoren tussentijds te informeren over de
voortgang van specifiek onderzoek.
De eerste uitgave betrof een verslag van Martine
Ganzevles over haar onderzoek ‘Passende
methodologie in het HBO’. De tweede uitgave zal
informatie geven over de voortgang van het
onderzoek van Miranda Rutenfrans-Stupar over het
thema ‘Werkzaamheid en effectstudie van nieuwe
werkwijze met dak- en thuislozen’.
Publicaties
Het blad Social Work Education publiceerde het artikel
van Renske van der Zwet met als titel: ‘Exploring MSW
students’ and social workers’ orientation towards
evidence-based practice process’. Een tweede artikel
van haar hand met als titel ‘Views and attitudes
towards Evidence-based Practice in a Dutch social
work organization’ is in voorbereiding.
Daarnaast reageerde zij in het blad Sociale
Vraagstukken kritisch op het advies van de Raad voor
Volksgezondheid en Samenleving (RVS) dat evidencebased practice als basis voor goede zorg een illusie is.
De RVS pleit voor context-based practice. Zij
beargumenteert in haar artikel dat het bij EBP altijd al

ging om een praktijkbeslissing op basis van:
- een afweging van het best beschikbare onderzoek,
- de eigen professionele expertise én
- specifieke omstandigheden, wensen en behoeften
van de cliënt.
De context is bij EBP dus altijd al in beeld geweest! Zie
voor haar artikel de rubriek Kort Nieuws op onze
website.
Ook Linda Rothmans heeft een artikel in voorbereiding
dat zij als titel gaf: ‘An enriched model of
Organizational Empowerment: Directions for future
research.’
Tine en René werkten mee aan een artikel in het blad
Gedrag en Organisatie met als titel
‘Kwaliteitsstandaarden voor de ontwikkeling van
instrumenten voor het evalueren van empowerment.
Van theorie tot praktijk in welzijnsorganisaties. Zie ook
voor dit artikel de rubriek Kort Nieuws op onze
website.
Financiële data 2016
Zoals vereist door de wettelijke regels voor ANBIinstellingen zijn op de website van onze stichting de
financiële data van 2016 in te zien.
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 naar
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 .

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).

