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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.
Corona
Zoals u heeft gemerkt heeft de pandemie een
behoorlijke impact op de samenleving. Ook het
onderwijs lijdt daaronder. Desondanks vertelt Tine
ons dat het drukker dan ooit is. Sommige
onderzoekers vinden net meer tijd om te kunnen
schrijven aan artikelen. Anderen passen hun
onderzoeksdesign aan van face-to-face naar online
interviews/focusgroepen of maken gebruik van
Corona als een nieuw extra topic in hun onderzoek.
Twee nieuwe promovendi en calls
Caroline van Genk is een nieuw PhD traject gestart
(AiO 4 jaar) met als thema: 'Beschermd thuis voor
mensen met langdurende psychische problematiek.
De ontwikkeling van een uitgangskader voor
kwalitatief goede en effectieve zorg in de wijk'.
Daarin werk zij samen met Diana Roeg (AW
Geestdrift) & Jaap van Weeghel (adviseur) en de
organisaties Leviaan, HVO-Querido en Kwintes. Tine
is promotor.
Jacoba Huizenga (Hogeschool Utrecht) is op 1 april
gestart als science practitioner met een PhD. Thema:
Ontwikkeling van een integrale benadering die
aansluit bij mensen met dementie en hun naasten.
In het kader hiervan vindt onder meer onderzoek
plaats naar de huidige praktijk van casemanagers
dementie. Betrokken lectoren: Jena-Pierre Wilken en
Nienke Bleijenberg. Tine is promotor.
De academische werkplaats is ook betrokken bij
diverse calls:
o FNO call in het programma Samen Kansrijk en
Gezond (2021-2030)
o NWO-call: 'Gezondheidsverschillen beter
benutten van gezondheidspotentieel van mensen in
een lagere sociaal-economische positie'
o Preproposal NWA 'Pos!tion' - Brief,
transdiagnostic, positive and accessible: (online)
evidence-based mental health care for all'.
Recente samenwerkingen
Als lid van de Kennis- en onderzoeksagenda Sociaal
Werk en de Wetenschappelijke Raad Sociaal Werk

Onderzoek, werkt Tine mee aan het komende
overleg met diverse stakeholdergroepen. Daarnaast
is zij gevraagd lid te worden van de stakeholdergroep “Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein”.
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Sponsoren gezocht!
Help ons de financiering van de 2e termijn van onze
leerstoel rond te krijgen. Wij zijn wij nog steeds op
zoek naar sponsoren die mee willen werken aan het
realiseren van de eerste gewone leerstoel Sociaal
Werk in Nederland! Ook tijdens de pandemie is
bewezen hoe belangrijk sociaal werk dat
wetenschappelijk onderbouwd is!
Neem daarvoor contact op met Frank Post via
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).

