
  

Dit is de nieuwsbrief van januari 2023 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. 
 
Permanente leerstoel Sociaal Werk 
Zoals vermeld in onze nieuwsbrief van oktober 2022 
is overleg gestart met de Universiteit voor 
Humanistiek in Utrecht voor het vestigen van een 
reguliere leerstoel Sociaal Werk aldaar. Dat overleg 
is positief en zal de komende maanden afgerond 
worden. Meer nieuws daarover in onze volgende 
nieuwsbrief.  
 
Promotieonderzoek over dementie 
In haar promotieonderzoek publiceerde Jacoba 
Huizinga een overzicht over de alledaagse 
belevenissen van mensen met dementie. Naar 
voren komt dat een verandering van klinische zorg 
naar bredere alledaagse zorg bijdraagt aan een 
rijker inzicht in het leven van mensen met dementie.  
 
Samen met George Rook schreef Jacoba een versie 
voor zorgprofessionals. Hieronder een link naar 
deze publicatie. 
https://www.internationalhu.com/research/publications/s
hort-version-of-everyday-experiences-of-people-living-
with-mild-cognitive-impairment-or-dementia-a . 
 
Nieuwe research coördinator 
Sinds oktober 2022 is Dr. Marieke van Egmond 
toegetreden als research coördinator bij Tranzo en 
onze academische werkplaats. Marieke studeerde 
bij diverse universiteiten in binnen- en buiteland. Zij 
publiceerde onder andere over topics als: 
persoonlijke autonomie, motivatie, zelfbewustzijn en 
sociale mobiliteit.  
 
Activiteiten en publicaties Tine Van Regenmortel 
Tine is actief in het project “Betekenisvol 
samenwerken” inzake het bevorderen van 
participatiemogelijkheden van jongeren en 
(jong)volwassenen aangewezen op langdurige zorg. 
Daarnaast nam zij deel aan een tweetal 
benoemingscommissies: 
- Benoeming van een lector Participatie, Zorg en 
Ondersteuning bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie 
van de Hogeschool Utrecht (25 januari 2023)  
- Benoeming van een lector Sociaal Duurzame Praktijken 
bij de Academie Mens en Maatschappij van de HAN (18 
november 2022) 

Als promotor werkt Tine samen met Aletta Simons 
van de Christelijke Hogeschool Ede in het kader van 
haar onlangs door NWO goedgekeurde 
promotiebeurs voor haar onderzoek naar 
gezinstherapie voor relationeel trauma na seksueel 
broer zus misbruik. 
 
Ook waren er diverse academische publicaties: 
 
- Noordink, T., Verharen, L., Schalk, R. & Van Regenmortel, 
T. (2023). The complexity of constructing empowerment 
measuring instruments: a delphi study. European Journal 
of Social Work.   
- Nouwen, C., Havens, L., Van Reenen, K., Driesen, I., 
Verharen, L., Van Regenmortel, T. (2022). Client’s 
perspectives on integrated care between social work and 
financial- and employment services: A case study in the 
Netherlands. Journal Of Social Service Research.  
- Henderson-Dekort, E., van Bakel, H., Smits, V., Van 
Regenmortel, T. (2022). ‘In accordance with age and 
maturity’: Children’s perspectives, conceptions and 
insights regarding their capacities and meaningful 
participation. Action Research, 1- 32.  
- De Witte, J., Van Regenmortel, T. (2022). De nood aan een 
krachtgerichte blik. Geron, Tijdschrift over Ouder Worden 
en Samenleving, 24 (3), 1-4.  
- Huizenga, J., Scheffelaar, A., Fruijtier, A., Wilken, J.P., 
Bleijenberg, N., Van Regenmortel, T. (2022). Everyday 
experiences of people living with mild cognitive 
impairment or dementia: a scoping review. International 
Journal Of Environmental  Research And Public Health, 19, 
Art.No. 10828. (URL)  
- De Witte, J., Van Regenmortel, T. (2022). Building Stones 
of Resilience of Vulnerable Older Persons. Elderly Health 
Journal, 8 (1), 29-35.  
- Bent, D., Schalk, R., Van Regenmortel, T., Noordegraaf, M. 
(2022). Systematic review of common and specific factors 
in play therapy for young people with intellectual 
disability. International Journal Of Developmental 
Disabilities, 1-14.  
 
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 . 
 
 


