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Van de redactie

Een nieuw begin...
Ook kwalitatieven houden van mooie getallen. Nummer 25 is een lustrum in
het kwadraat. Wij prijzen ons gelukkig dat we al zo lang in staat zijn geweest
om elke keer weer een nummer uit te brengen, nieuwe rubrieken te bedenken,
en vooral: nieuwe mensen te interesseren.
Zoals we in het vorige redactioneel al aankondigden, is nummer 25 ook een
nieuw begin. Het eerste nummer bij een nieuwe uitgever, Lemma, die KWALON meteen ook een facelift heeft gegeven waar wij erg tevreden over zijn.
Achteraf blijkt dat de overgang naar Lemma ook om heel andere redenen perfect getimed was: SISWO ziet zich door bezuinigingen gedwongen een einde
te maken aan de ondersteuning van KWALON en andere interuniversitaire
sociaal-wetenschappelijke organisaties – zoals NOSMO, het overkoepelende
platform voor sociaal-wetenschappelijke methodologie. Welke gevolgen dit zal
hebben voor het Kwalon Platform en de van daaruit te organiseren activiteiten
(studiedagen, cursussen) is nog niet duidelijk.
Wij zijn SISWO dankbaar dat het al die tijd de administratie en het drukwerk
heeft gedaan voor KWALON en in de persoon van Henk Kleijer een bureausecretaris ‘leverde’. Henk Kleijer is van nu af ‘gewoon’ lid van de redactie.
Daarnaast verwelkomen wij ook twee nieuwe redacteuren. Op de eerste plaats
is dat Fijgje de Boer, die al diverse bijdragen leverde aan dit tijdschrift. Fijgje is
in 1994 gepromoveerd op een onderzoek over intakegesprekken bij een
RIAGG. Fijgje werkt onder meer als docent in kwalitatieve methoden aan het
Utrechts Medisch Centrum.
De andere nieuwe redacteur is Griet Verschelden. Zij promoveerde in 2001 op
een onderzoek naar leerlingenbegeleiding en werkt aan de vakgroep sociale
agogiek van de universiteit van Gent. Met Griet beschikt de redactie niet alleen
over een nieuw specialisme (jeugdonderzoek) maar ook over een nieuwe
Vlaamse connectie, die zal helpen om de Vlaamse participatie in KWALON
verder uit te breiden.
Kortom, wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet!
Esther Backbier
Fijgje de Boer
Jeanine Evers
Frank van Gemert

Harrie Jansen
Henk Kleijer
Griet Verschelden
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