Dit is de nieuwsbrief van oktober 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.
Advies Verkenningscommissie Hogere Sociale
Studies
Medio september verscheen het advies rapport van
deze verkenningscommissie: “Sociaal in beweging,
empowerment van de sociaal professional als
fundament.”
De commissie stond onder voorzitterschap van
Tine Van Regenmortel met Elise Nauta als
adviserend lid en duo-voorzitter. Zie het rapport
voor de verdere samenstelling van deze commissie.
Deze verkenning schetst een beeld van de huidige
ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk van
sociaal professionals. Uitgaande van een krachtige
visie aangevuld met een brede dialoog rond vier
thema’s – professionele identiteit; sociale innovatie;
interprofessionele samenwerking en Leven Lang
Ontwikkelen – geeft de commissie aanbevelingen
om de Hogere Sociale Studies aan te scherpen
zodat zij aankomende sociaal professionals nog
beter voorbereiden op het werkveld en op het
werken met mensen in kwetsbare situaties.
De commissie komt met 9 indringende adviezen:
1. Versterk de professionele identiteit van de
sociaal professional en van de opleidingen.
2. Stel (kwetsbare) mensen, groepen en
gemeenschappen centraal en zorg voor een
structurele inbedding van ervaringsdeskundigheid
in onderwijs.
3. Besteed ruime aandacht aan de relatie met
beleid en de legitimatie.
4. Leid sociaal professionals op om sociale
innovatie te stimuleren en te faciliteren.
5. Leid sociaal professionals op om over de grenzen
van de eigen sector samen te werken.
6. Bouw de opleidingskolom horizontaal en
verticaal verder uit en faciliteer de instroom, zijinstroom en doorstroom. Houd hierbij rekening
met diversiteit en inclusie.
7. Beschouw Leven Lang Ontwikkelen als
uitgangspunt én als competentie.
8. Versterk de verbinding tussen werken en leren in
het perspectief van Leven Lang Ontwikkelen.

9. Zie de wetenschap als partner en werk vanuit een
internationale oriëntatie.
Zie voor het hele rapport onze website.
Publicaties Tine Van Regenmortel
In de periode 2019-2022 publiceerde onze bijzonder
hoogleraar Tine diverse wetenschappelijke
bijdragen. Een overzicht daarvan is te vinden op
onze website bij Kort Nieuws.
Permanente leerstoel Sociaal Werk
Onze stichting heeft als doel om te komen tot een
reguliere leerstoel Sociaal Werk. Al enige tijd voeren
wij daarover overleg met de Tilburg University. Hun
benadering is om eerst te komen tot een
mastertrack Social Work binnen hun
masteropleiding Sociologie; vervolgens een
zelfstandige master Social Work te ontwikkelen en
daarna te streven naar een permanente leerstoel.
Inmiddels is er ook overleg gestart met de
Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht. Daar
is momenteel al een bijzondere leerstoel op dit
gebied die ingevuld wordt door prof. dr. Margot
Trappenburg. De UvH wil echter ook komen tot een
permanente leerstoel Social Work. Hun benadering
is eerst de permanente stoel te vestigen om die
vervolgens opdracht te geven vorm te geven aan de
academische master. In ons overleg hierover met de
UvH werken wij samen met de Marie Kamphuis
Stichting die momenteel de stoel van Margot
Trappenburg financieel ondersteunt.
Het streven is om in de loop van 2023 tot een
definitieve samenwerking te komen.
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 .

