Jaarverslag 2019

In het jaar 2019 stonden een aantal speerpunten centraal staan:
- uitvoering van het Publicatieplan
- afstemming voortgang onderzoeken met onze sponsoren
- het profileren van de significantie van de leerstoel/academische werkplaats
- het verwerven en borgen van de benodigde financiële fondsen
- het starten van de voorbereidingen ter continuering van de leerstoel na 2019.
Publicatieplan 2016-2020
Gedurende het jaar 2019 waren er 12 wetenschappelijk publicaties in
internationale vakbladen. Tevens 5 artikelen in nationale vakbladen. Daarnaast
gaven beide hoogleraren en/of onderzoekers van de academische werkplaats 9
keer presentaties tijdens studiedagen en conferenties in binnen- en buitenland.
Ook is Tine Van Regenmortel lid van een drietal PhD-commissies en diverse
advies- en expertgroepen.
Afstemming met sponsoren
Op 22 maart 2019 kwamen de sponsoren van de stichting en de hoogleraren
bijeen. Tine Van Regenmortel presenteerde daar de resultaten van het werk van
de LS/AW tijdens de eerste termijn. Er was veel bewondering voor de activiteiten
die Tine en René Schalk de afgelopen 5 jaar hebben laten zien. Er lopen
momenteel 18 PhD-trajecten. Tine presenteerde ook haar plannen voor de 2e
termijn van de leerstoel.
Profilering
Op 5 juli 2019 was de Lustrumconferentie waarmee de eerste termijn van de
leerstoel/academische werkplaats afgerond werd. Er waren diverse
dialoogrondes waarin wetenschappers en professionals uit de praktijk aan het
woord kwamen. Tine benadrukte daarbij het belang van het zoeken naar
‘circulaire causaliteit’ in plaats van het alleen maar zoeken naar ‘oorzaak-gevolg’relaties. Het onderzoeksdomein van sociaal werk is in haar ogen ‘multiactor’ en
‘multilevel’. Uiteraard werd aan het einde van de dag het glas geheven op de
prestaties die geleverd waren.
Tevens was er speciale aandacht voor de grote bijdrage die René Schalk heeft
geleverd aan het opstarten van de leerstoel. De lijst met publicaties,
lidmaatschappen en samenwerkingsverbanden laat zien hoe belangrijk zijn
bijdrage tijdens de eerste termijn van de leerstoel is geweest.
Communicatie vanuit de stichting
Gedurende 2019 werden de sponsoren, sympathisanten en belangstellenden via
enkele kwartaalberichten geïnformeerd over de vorderingen binnen het werk
van de stichting.
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Daarnaast werd de brochure Meerwaarde Leerstoel Sociaal Werk samengesteld
en uitgegeven. Daarin is geëxpliciteerd welke resultaten de onderzoeken
inmiddels opgeleverd hebben en komt naar voren wat onze stakeholders vinden
van de meerwaarde die onze leerstoel/academische werkplaats tot nu toe heeft
getoond.
Benoeming Tine
Per 1 juli 2019 heeft de Tilburg University prof. dr. Tine Van Regenmortel voor vijf
jaar 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.
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 GGZ-problematiek, mensen met een
beperking enz.) is hierin een belangrijke rode draad. Samen met haar studenten
zal er veel werk verzet gaan worden.
Fondsenwerving
In 2019 beëindigden enkele organisaties hun sponsoring van onze stichting:
AMW Midden Limburg, Minters, de ZZG Zorggroep, Driestroom en Wel.kom uit
Venlo. Wij danken hen voor hun financiële ondersteuning van de 1e termijn van
de leerstoel/academische werkplaats.
Goed nieuws is dat, mede door onze voortgaande wervingsactiviteiten, 2 nieuwe
organisaties zich bij onze stichting als sponsor hebben aangemeld.
ContourdeTwern uit Tilburg werd opgenomen als sympathisant. Bestuurder Gon
Mevis tekende daarbij aan: Wetenschappelijk onderzoek verhoogt de
geloofwaardigheid en kwaliteit van ons werk en versterkt de positie van de
sociale werker. Daarom sympathiseren wij met de leerstoel/academische
werkplaats Sociaal Werk.”
De Christelijke Hogeschool Ede trad toe als lid van de Raad van Sponsoren. De
motivatie daarvoor beschreven zij als volgt: "De sociaal werk-theorie moet nog
een eigen plek veroveren in het academisch landschap. De leerstoel is een
onmisbaar baken geworden in de ontwikkeling van deze theorie. De (promotie)onderzoeken van de leerstoel zijn gericht op de doordenking van het vak, maar
ook op de verbetering en verdere ontwikkeling hiervan. Deze praktijkgerichtheid
siert de werkplaats, net als haar bereidheid tot samenwerking met de
hogescholen waar sociaal werkers worden opgeleid. Voor de CHE is Tilburg
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University dan ook een belangrijke samenwerkingspartner voor het
professionaliseren van onze docenten middels promotieonderzoeken en voor
het voeren van de dialoog over de kern en de toekomst van het sociaal werk.
Voor ons is de relatie met aanverwante beroepen zoals die van therapeut en
verpleegkundigen een belangrijk aandachtsgebied, net als het onderzoek naar
(de ervaren) werkzaamheid van interventies."
Continuering leerstoel.
De leerstoel is per 1 juli 2019 haar 2e termijn van 5 jaar ingegaan. Het doel van
de Stichting Sociaal Werk is om gedurende die termijn te komen tot een ‘gewone’
leerstoel Sociaal Werk in Nederland. In 2019 is daartoe overleg gevoerd met
Tranzo en de Universiteit van Leuven. Daarbij is ook gesproken over het
ontwikkelen van een wetenschappelijke master Sociaal Werk. Dit overleg zal in
2020 voortgezet worden.
Bestuur Stichting Sociaal Werk
januari 2020
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