
10 jaar 
platform lectoren zorg en welzijn 

Nol Reverda 

11 april 2013 



Inhoud  

• Input 

• Throughput  

• Output  



Input:  
Telefoon:23 juni 2003 om 21.47  

Vooroverleg: 7/11/03 en 14/4/04 



Input 

• Eerste bijeenkomst: 9 november 2004 

• Voorzitter: Jean Pierre Wilken 

• Aanwezig:  
– 2 vrouwen (Ria Wijnen en Geralien Holsbrink) 

– 8 mannen: Jean Pierre Wilken, Geert van der Laan, 
Frans Leenders, Roel Kuiper, Jan Steyaert, Bas 
Levering, Hans van Ewijk en Nol Reverda 

• Agenda: Inventarisatie onderwerpen, 
presentaties lectoraten, LESI en lopende zaken 



Input  

• Huidig netwerk: 30 lectoren 

• Uit 13 hogescholen 

• Gemiddelde opkomst: 16 

• Aantal bijeenkomsten: 29 tussen 9 november 
2004 en 12 maart 2013 

• Dit zijn 87 overleguren en 5220 overlegminuten 

• Bij uurprijs per lector van € 100,- ex. BTW is dit 16 
x 29 x 3 x 100 =  € 139.200,- 

 



Throughput: structuur 

• Een blijvend netwerk met een lichte structuur: 
het presidium 
– Hans en Jean Pierre 
– Rick, Jan en Nol 
– Roel en Geralien 
– Sietske, Margot en Frans 

• Contributie: 350/400 euro per jaar 
• Ontwikkeling website: 

www.lectorenzorgenwelzijn.nl 
• Secretariele ondersteuning: ECS, secretariële 

diensten 
 
 

http://www.lectorenzorgenwelzijn.nl/


Throughput: presentaties lectoraten 

Presentaties lectoraten: 
• Vrouwenopvang en huiselijk geweld 
• Integraal jeugdbeleid 
• Community care and youth 
• Sociale integratie en uitsluiting 
• De waarde van vermaatschappelijking 
• Feit en norm in de pedagogiek 
• Participatie zorg en ondersteuning 
• Opgroeien in de stad 
• Etc. 



Throughput: inhoudelijke discussies 

Inhoudelijke discussies: 
• Onderzoek social work en hogescholen 
• Relatie onderzoek en onderwijs 
• Bezuinigingen overheid en verzorgingstaat 
• Multiculturaliteit in de knel 
• WMO 
• Paradigma verschuiving van markt naar civil 

society 
• De specialist en de generalist: WNS 
• Etc. 



Output  

Gesprekspartner externe veld: 
• overheid (landelijk, regionaal en lokaal), hbo-

raad, movisie, NJI, vilans, mo-groep, AEDES, etc. 
 
Zes WMO-werkplaatsen 
 
Twee onderzoeksnotities: 
• Praktijkgericht onderzoek en 

kwaliteitsbeoordeling van kennisproducten 
• Onderzoek in de bachelor opleiding HSAO 

 



Output 

• Scholing leden kenniskring: 
– Onderzoeksvaardigheden 

– Inhoud  

• PhD arrangementen 
– Hierdoor bijdrage aan upgrading hogescholen 

• Bijdragen onderwijs 
– Onderzoeksmodulen 

– Minoren 

– Studentenassistenten  



Output  

Twee websites:  

• www.canonsociaalwerk.nl 

• Bodyofknowledgesociaalwerk.nl 

Twee manifesten: 

• Manifest jeugdbeleid: Betrokken opvoeders, 
betrouwbare voorzieningen (2007) 

• Manifest WMO: WMO met het accent op 
meedoen (2008) 

http://www.canonsociaalwerk.nl/


Output  

Zeven HSAO-leergangen (eerste 2005) 

• Key-note externe deskundige 

• Presentaties kenniskringleden 

• Vaak een gekozen thema: recycle, sociaal werk in 
roerige tijden, etc. 

Twee publicaties: 

• De praktijk van de WMO; onderzoeksresultaten 
lectoraten social work (2009) 

• Lustrum uitgave 2013: Tinteling 



Memories 

• Sietske Dijkstra 

• Jan Hoogland 

• Frans Spierings 



Toekomst 

Intern: 

• Goed insteken op ‘onderhoud’ van het 
netwerk m.b.t. bestaande leden 

• Goed insteken op ‘onderhoud’ van het 
netwerk voor nieuwe verwante lectoren, met 
name de jeugdzorg 



Toekomst 

Extern:  
• Platform zal bijdragen aan de ontwikkeling van 

nieuwe verhouding tussen overheid, markt en 
civil society 
– T.a.v. de veranderende rol van de overheid 
– T.a.v. maatschappelijk verantwoord ondernemen 
– T.a.v. de herstructurering van zorg en welzijn 

• Platform zal zijn bronnen gebruiken voor kritische 
reflectie op beleid en de uitgangspunten daarvan, 
op basis waarvan zorg en welzijn georganiseerd 
worden 



10 jaar platform lectoren zorg en 
welzijn 

• Voorbeeld van kennisdeling 

• Voorbeeld als denktank 

• Verdieping HSAO 

• Versterking imago HSAO 

 

 

Een zegen voor de mensheid!!!! 


