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WAAROM EEN SPECIAAL TRAJECT?
Bedrijfsmaatschappelijk werk is een bijzondere discipline binnen het 
domein van Social Work. Het heeft de aspecten werk, goed 
werkgeverschap en goed werknemerschap als functioneel domein. 
De discipline heeft daarbij specifieke doelstellingen, die niet altijd 
stroken met de kerndoelen van de organisatie. Het kan zelfs zijn dat 
de directie meer waarde hecht aan product en dienst van de 
organisatie dan aan de belangen van het personeel. Hierdoor 
ontstaat een spanningsvol werkterrein voor bedrijfs- 
maatschappelijk werkers.

AGOGISCHE INTERVENTIES
De agogische interventies en methodiekontwikkeling vragen om 
een specifieke meerzijdige partijdigheid van de bedrijfs- 
maatschappelijk werker als sociaal professional. Daarnaast is de 
agogische interventie altijd gericht op het verbeteren van de 
werksituatie van de werknemer, in het bijzonder op het gebied van 
de bedrijfscultuur, de arbeidsrelaties en arbeidsinzetbaarheid.

OPZET EN TRAJECT
De Master Social Work van de HAN heeft als kerndoel de 
ontwikkeling van kennis over en de versterking van het handelen van 
sociaal werkers in de praktijk. Daartoe werkt iedere student aan een 
eigen praktijkverbeteringsproject in de eigen werkcontext. Drie 
programma’s ondersteunen hierbij: Social Work Theory, Research & 
Improvement en Professional Leadership. Studenten krijgen 
begeleiding in projectgroepen.

Deelnemende bedrijfsmaatschappelijk werkers kiezen binnen de 
opleiding een sociale kwestie voor hun praktijkverbeterproject die 
relevant is voor de eigen werkcontext. Zij worden ingedeeld in een 
studentgroep met andere bedrijfsmaatschappelijk werkers en 
vormen zo een learning community. De projectbegeleider van deze 
groep is dr. Tom van den Belt die expertise heeft in bedrijfs-
maatschappelijk werk. Door deze werkwijze kan de Master Social 
Work bijdragen aan de theorie- en methodiekontwikkeling binnen 
het eigen vakgebied van bedrijfsmaatschappelijk werk, met 
mogelijke impact op landelijk niveau.

TOELATING
Voor toelating tot dit speciale traject gelden de gebruikelijke 
voorwaarden voor de Master Social Work:
• Je bent in het bezit van een relevante HBO bachelor;
• Je bent werkzaam in de praktijk van het sociaal werk;
• Je bent in de gelegenheid voor het uitvoeren van een 

praktijkverbeterproject in de eigen organisatie gedurende de twee 
jaar studie.

Voor deelname aan dit speciale traject is het noodzakelijk dat de 
huidige functie die van bedrijfsmaatschappelijk werker is.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?
Algemene informatie over de Master Social Work vind je hier. Als je 
interesse hebt dan kun je contact opnemen met het secretariaat van 
de opleiding: sybille.vhaarlem@han.nl of 024 - 353 1506. We sturen 
je graag aanvullende informatie toe. Ook kunnen we een 
(telefonisch) adviesgesprek met je inplannen.

Als je van gedachten wilt wisselen over de meerwaarde van de 
master voor jou als bedrijfsmaatschappelijk werker dan kun je ook 
contact opnemen met Tom van den Belt.
Deel jouw verhaal met ons!

OPEN AVOND
Kom je kijken op een Open Avond?
Ga naar www.han.nl/openavond
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HAN MASTERS
Groenewoudseweg 1
6524 TM Nijmegen
(024) 353 0500
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MEER VRAGEN?
ASK HAN
(studievoorlichting)
(024) 353 05 00
ask@han.nl

SOCIAL
Facebook.com/HANUniversity
Instagram.com/han.nl
@HANnl
Youtube.com/tvhan
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