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de Stichting en haar onderzoeksprogramma. Een digitale versie van de Nieuwsbrief is te vinden op
onze website.
Succesvolle Lustrumconferentie Sociaal Werk
Op 5 juli 2019 vierden we de afronding van de
eerste termijn van onze leerstoel en academische
werkplaats met een Lustrumconferentie in het
Dantegebouw van de Tilburg University.
In haar presentatie vertelde Tine Van Regenmortel
over de prestaties die de afgelopen tijd geleverd
zijn. Zij benoemde onder andere de 18 lopende Phdtrajecten en de 5 ‘peerreviewde’ artikelen in
internationale bladen. Zij benadrukte daarbij het
belang van het zoeken naar ‘circulaire causaliteit’ in
plaats van het alleen maar zoeken naar ‘oorzaakgevolg’-relaties. Het onderzoeksdomein van sociaal
werk is ‘multiactor’ en ‘multilevel’.
Ook kondigde zij aan dat er overleg gaande is over
de ontwikkeling van een Master Social Work.
Tijdens de overige presentaties kwamen aan de
orde:
- het belang van kenniscumulatie door tot bredere
samenwerkingsvormen te komen onder andere met
de medische wereld en de lokale overheden.
- het erkennen van de basisbehoeften van de mens
volgens de determinatie theorie van Deci & Ryan
- Zimmerman’s organizational empowerment.
- dat er duidelijkheid gewenst is ten aanzien van het
verschil in het doen van onderzoek binnen het HBO
of het WO en de samenwerkingsmogelijkheden die
daar liggen.
Ook was er een pleidooi voor het breder
bekendmaken van de resultaten die de
leerstoel/academische werkplaats bereiken. De
impact van sociaal werk moet meer zichtbaar
gemaakt worden en uitgedragen worden naar alle
stakeholders. Onze wetenschap moet naar buiten;
we moeten meer vertellen wat ons werk waard is!
ContourdeTwern 75 jaar!
In het kader van het thema: ‘Strijden voor samen
leven. Sociaal werk in tijden van onbehagen’ vierde
ContourdeTwern op 5 september j.l. haar 75-jarig
jubileum.

Tine Van Regenmortel benoemd tot hoogleraar
We zijn natuurlijk zeer blij te kunnen melden dat de
Tilburg University Tine voor vijf jaar heeft benoemd
tot hoogleraar op de bijzondere leerstoel Sociaal
Werk. Zij volgt prof. dr. René Schalk op, die de
leerstoel gedurende de eerste termijn van vijf jaar
heeft bezet. Samen hebben ze in die tijd de
Academische Werkplaats Sociaal Werk van Tranzo
opgezet en vormgegeven.
Onze leerstoel/academische werkplaats is veel dank
verschuldigd aan prof. dr. René Schalk voor de
enorme inzet die hij vertoond heeft om samen met
Tine de bijzondere leerstoel Sociaal Werk en ook de
academische werkplaats vorm te geven. De meest
recente lijst met publicaties, lidmaatschappen en
samenwerkingsverbanden laat zien hoe belangrijk
zijn bijdrage tijdens de eerste termijn van de
leerstoel is geweest.
Mede door zijn bereidheid om tijdens de eerste
termijn de positie van hoogleraar op zich te nemen,
onderzoek te doen en studenten te begeleiden,
heeft de verwetenschappelijking van het onderzoek
binnen het sociaal domein in Nederland een vlucht
genomen en is de basis gelegd om uiterlijk aan het
einde van de tweede termijn te komen tot een
gewone leerstoel Sociaal Werk.
Voor Tine breekt een drukke tijd aan. De
onderzoeksagenda van de Academische Werkplaats
Sociaal Werk, die wetenschap en praktijk met elkaar
verbindt, is gericht op het paradigma van
empowerment voor de aanpak van sociale
uitsluiting en de invulling van moderne zorg. De
aandacht voor maatschappelijke kwetsbare groepen
(mensen in armoede, kwetsbare jongeren, dak- en
thuislozen, ouderen, mensen met een GGZproblematiek, mensen met een beperking enz.) is
hierin een belangrijke rode draad.
Samen met haar studenten zal er veel werk verzet
gaan worden.

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).

