
 

Nieuwe voorzitter Stichting Sociaal Werk 
Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief heeft prof. 
dr. Hetty Dekkers om gezondheidsredenen besloten 
haar functie binnen ons bestuur neer te leggen.  
Hetty heeft vanaf het prille begin in 2013 een 
enorme invloed gehad op de ontwikkeling van de 
bijzondere leerstoel Sociaal Werk. Haar grote kennis 
en ervaring van de academische wereld en haar 
passie om sociaal werk binnen Nederland te 
verwetenschappelijken waren enorm van belang bij 
het vestigen van de leerstoel, als ook bij het 
vormgeven aan het onderzoeksprogramma. Mede 
dankzij haar inzet en kritische blik hebben er 
inmiddels veel belangwekkende onderzoeken en 
promoties plaatsgevonden en beleeft de leerstoel 
nu haar 2e termijn. Wij zijn Hetty zeer erkentelijk 
voor haar inzet.  
 
De rol van voorzitter van het bestuur van onze 
stichting zal vanaf 1 januari 2022 vervuld worden 
door prof. dr. Jean Tillie. Jean is decaan van de 
faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool 
van Amsterdam en hoogleraar Politicologie aan de 
Universiteit van Amsterdam. Ook hij is vanaf het 
prille begin betrokken geweest bij het ontwikkelen 
van de leerstoel binnen onze stichting. Zijn 
gedrevenheid om te komen tot de eerste 
permanente leerstoel Sociaal Werk in Nederland zal 
sterk gaan bijdragen aan de ambitie van onze 
stichting in de komende jaren.  
 
Nieuw bestuurslid 
Bij de samenstelling van ons bestuur is altijd 
getracht een goede vertegenwoordiging te vinden 
van de meest belangrijke stakeholders om het 
sociaal werk in Nederland academisch te 
institutionaliseren. In 2018 heeft dat ertoe geleid om 
contact te zoeken met de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten met de vraag of zij zitting zouden willen 
nemen in het bestuur van onze stichting. Daarop 
zijn wij in contact gekomen met de stichting Divosa 
het netwerk van gemeentelijk leidinggevenden in 
het sociaal domein, met als gevolg dat in 2019 drs. 
Nardy Beckers namens Divosa toetrad tot het 
bestuur van onze stichting. 
 
 
 
 

Omdat Nardy per 1 januari 2022 koos voor een 
functie buiten de gemeentelijke overheid heeft zij 
haar functie als lid van ons bestuur overgedragen 
aan door drs. Peter Klaassen die ook actief is binnen 
Divosa. Peter is concerndirecteur van de gemeente 
Emmen en intensief betrokken bij de ontwikkelingen 
in het sociaal domein. Zijn inbreng zal sterk 
bijdragen aan het focussen van het onderzoek aan 
de leerstoel op de gemeentelijke belangen.  
 
Zie voor de volledige samenstelling van ons bestuur 
per 1 januari 2022 onze website 
www.stichtingsociaalwerk.nl . 
 
Voortgang Master Social Work 
Zoals eerder in onze nieuwsbrief vermeld vindt 
momenteel intensief overleg plaats met de Tilburg 
University over de realisatie van een academische 
master Sociaal Work. Als eerste stap heeft het 
managementteam van de sociale faculteit er nu 
voor gekozen om een zogenaamd ‘mastertrack’ 
binnen de masteropleiding Sociologie te realiseren.  
 
Er zijn veel masterprogramma’s die met tracks 
werken om snel in te kunnen spelen op nieuwe 
ontwikkelingen. Vaak worden deze tracks als 
zelfstandige masters gezien. Binnen een dergelijke 
track is er ruimte voor invulling vanuit het vakgebied 
sociaal werk. De overlap met de bestaande master 
Sociologie is daardoor minder groot. Het voordeel 
van een track is dat deze sneller van start kan gaan 
als een zelfstandige master. De ervaring opgedaan 
na een aantal jaren met de mastertrack sociaal werk 
biedt dan uiteindelijk de mogelijkheid om alsnog 
een accreditatie voor een zelfstandige master 
sociaal werk aan te gaan, aldus de Tilburg 
University. 
 
Sponsoren gezocht! 
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!  
Neem daarvoor contact op met drs. Frank Post via 
info@stichtingsociaalwerk.nl . 
 
 

Dit is de nieuwsbrief van januari 2022 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. 
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze stichting via info@stichtingsociaalwerk.nl 
 of met drs. Frank Post, gedelegeerd secretaris (0653-191625). 


