Dit is de nieuwsbrief van april 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.
Vrijdag 15 juni 2018: Safe that Date!
Deze Sociaal Werk Inivitational is bedoeld voor de
huidige en potentiele sponsoren. Alle activiteiten van
onze bijzondere leerstoel en academische werkplaats
zullen zich presenteren. Deelnemers zullen alle
onderzoekers kunnen ontmoeten en geïnformeerd
worden over de voortgang van hun onderzoeken. Het
definitieve programma zal via de website bekend
gemaakt worden. Uitnodigingen voor deelname volgen
in de maand mei.
Toename onderzoekstrajecten
Het aantal wetenschappelijke onderzoeken dat door
onze hoogleraren begeleid worden neemt gestaag
toe. In 2017 verdubbelde dat aantal zich bijna ten
opzichte van 2016. Momenteel zijn er 14 PhDtrajecten en zijn er nog enkele in onderhandeling.
Interessant is dat een aantal van deze trajecten
kortdurend zijn, i.c. 2 jaar, omdat personen zich bijna
voltijds op hun promotie kunnen/mogen richten. Een
normaal traject kent een doorlooptijd van 4 à 6 jaar
met minstens 2 dagen per week beschikbaarheid. Van
deze 14 PhD trajecten zijn er 9 science practitioners
(ScP) en 5 zijn externe promovendi (EP).
Enkele voorbeelden:
Nienke Smulders en Isolde Driessens rondden hun
onderzoek inzake “Passende zorg in de sociale
wijkteams”. Hun internationaal artikel over dit project
is momenteel in voorbereiding.
Science Practitioner Miranda Rutenfrans-Stupar deed
verschillen presentaties op congressen in binnen- en
buitenland rond thema’s als de invloed van
leiderschapsstijlen op teamprestaties, thuislozen en
nationalisme en agressie.
Maar liefst 9 medewerkers van de
leerstoel/academische werkplaats zijn aanwezig op de
Internationale Sociaal Werk Conferentie (ESWRA) die in
april in Edinburgh georganiseerd wordt. Zij zullen
verscheidene bijdragen leveren aan het programma.
Zowel tijdens de pre-conference, door middel van
presentaties en een symposium.

Gedurende dit jaar wordt de afronding verwacht van
de onderzoekstrajecten van:
Science Practitioner Renske van der Zwet, inzake
evidence based werken in een sociale organisatie dat
zij in samenwerking met Movisie uitvoert.
Extern promovendus Ard Sprinkhuizen, inzake
implicaties van de transformaties in het sociale
domein voor de sociale werker, in samenwerking met
de Universiteit voor Humanistiek en hogeschool
InHolland.
Extern promovendus Els van der Gilst, inzake
bemiddeling vrijwilligerswerk.
Een volledig overzicht van de activiteiten van de
leerstoel/academische werkplaats en de resultaten
daarvan zullen tijdens de Sociaal Werk Invitational op
15 juni gepresenteerd worden.
De Stichting zoekt nog steeds sponsoren!
Zoals u weet worden de werkzaamheden van onze
stichting geheel gefinancierd 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.
De eerste termijn van het werk van de
leerstoel/academische werkplaats eindigt op 1 juli
2019. Een groot aantal onderzoeken zal op dat
moment echter nog steeds in uitvoering zijn. Om het
werk van de leerstoel en de academische werkplaats
in de komende jaren te kunnen continueren zijn wij
dan ook 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).

