Dit is de nieuwsbrief van januari 2018 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.
Movisie toegetreden als lid van de Raad van
Sponsoren
We zijn zeer blij te kunnen melden dat per 1 juli 2017
Movisie is toegetreden tot onze raad. Movisie is het
landelijk kennisinstituut en adviesburo voor het sociale
domein. De 150 experts die daar werken ontwikkelen,
verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en
oplossingen voor sociale vraagstukken. De
samenwerking met onze leerstoel/academische
werkplaats wordt dan ook gezien als een duidelijke
versterking van het onderzoek en de kennisdeling in
Nederland ten aanzien van sociaal werk.
Dr. Saskia Keuzenkamp, directeur van Movisie gaf aan
enthousiast te willen gaan samenwerken om de
verbintenis zo productief mogelijk te laten zijn en
elkaars mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten.
Wel.kom uit Venlo wordt Sympathisant
Wel.kom is een welzijnsorganisatie die actief is in
Venlo, Roermond en Beesel. Zij ondersteunen
kinderen en hun ouders, jongeren, ouderen,
migranten en vrijwilligers. Met diverse
samenwerkingspartners zorgen zij ervoor dat wijken
levendig en leefbaar zijn. Zie ook hun website op
www.welkom.nu .
Bestuurder Henk Jansen heeft besloten onze
leerstoel/academische werkplaats financieel te
ondersteunen als Sympathisant vanaf 1 juli 2017.
Zorgsalon succesvol
Op 30 november jl. werd de Tranzo Zorgsalon 2017
gehouden. Dit keer georganiseerd door de
academische werkplaatsen Jeugd én Sociaal Werk.
Het thema was ‘De uitdaging van diversiteit voor
jeugdhulp en sociaal werk’. Naast presentaties van
onderzoekers, kwamen ook ervaringsdeskundigen aan
het woord. Zie daarvoor onze website.
Duidelijk werd onder andere dat contact zoeken in
een multiculturele samenleving betekent dat er sterk
rekening gehouden moet worden met de persoonlijke
voorkeuren van de cliënt. Ook dat professionals niet
moeten schromen om naar voren te treden om
misstanden binnen hun organisatie aan de kaak te
stellen. Werkgevers moeten daarvoor een gunstig
klimaat scheppen.

SWON samen met NIM: Sterker Sociaal Werk
Met de fusie is een sterke, brede regionale
welzijnsorganisatie ontstaan. Sterker sociaal werk
biedt mensen van nul tot honderd-plus het
vooruitzicht om (weer) sterker te worden. Zij
ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen. Zodat
mensen zichzelf - thuis, op school, op het werk of in
contacten met anderen - weer sterker voelen en zich
beter kunnen redden. Op eigen kracht of met
ondersteuning van Sterker of van het eigen netwerk.
Samengevat bieden zij hulp en ondersteuning in de
vorm van bijvoorbeeld (school)maatschappelijk werk,
coaching en gespreksgroepen, ondersteuning voor
mensen met een beperking, (vrijwilligers)diensten,
ouderenadvies, mantelzorgondersteuning en
dagbesteding. Daarnaast is Sterker sociaal werk
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij
de Sociale Wijkteams in Nijmegen en vanaf 2018 voor
de Vraagwijzer in West Maas en Waal.
Sociaal Werk Conferentie 2018
Daar waar vorig jaar verschillende bijeenkomsten
waren met sponsoren en geïnteresseerden, is voor
2018 besloten op vrijdag 15 juni één grote conferentie
te organiseren waarin alle activiteiten van de leerstoel
en academische werkplaats zich zullen presenteren.
Het definitieve programma zal via de website bekend
gemaakt worden.
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).

