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Iepen mienskip (open gemeenschap) 

De inclusieve samenleving onderzocht 

Tweedaagse van het Lectorenplatform Sociaal Werk 

 

 

De Onderzoeksgroep Zorg & Welzijn van NHL Stenden Hogeschool nodigt u, als gast-

vrouw/heer 2018, van harte uit voor de jaarlijkse Tweedaagse van het Lectorenplatform 

Sociaal Werk op donderdag 7 en vrijdag 8 juni 2018 in Leeuwarden. Het thema van de 

tweedaagse is Iepen Mienskip (open gemeenschap). De inclusieve samenleving onder-

zocht, ontleend aan het overkoepelende thema van Culturele Hoofdstad Leeuwarden - 

Fryslân 2018. 

 

Programma 

Het programma van de tweedaagse is, onder voorbehoud van laatste wijzigingen, als 

volgt: 

Donderdag 7 juni 2018 

09.00  Inloop met koffie en thee 

10.00  Welkomstwoord door lectoren NHL Stenden Hogeschool 

10.15  Lezing Cormac Russell, fellow of the ABCD Institute, Northwestern University, 
Chicago 

11.00  Koffie 

11.30  Lezing Janneke Metselaar, lector Zorg voor jeugd, NHL Stenden Hogeschool 

12.00  Eerste ronde paper presentaties  

13.00  Lunchbuffet 

14.00  Tweede ronde paper presentaties  

15.00  Korte pauze 

15.15  Derde ronde paper presentaties  

16.15  Korte pauze 

16.30 Thee met… o.a. Lilian Linders over 15 jaar Lectorenplatform Sociaal Werk 

17.15  Einde programma 

19:00  Borrel & Diner bij ROAST, Nieuwestad 63, Leeuwarden 
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Vrijdag 8 juni 2018: 

9.00  Plenaire start van de dag 

9.15 Lezing Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur Verwey-Jonker Instituut en 
hoogleraar Veiligheid & Veerkracht (VU) 

10.00 Vierde ronde paper presentaties  

11.00  Koffie 

11.15  Vertrek naar excursies met lunchpakket 

14.00  Interactief slotdebat  

15.30  High Tea 

16.30  Einde programma, en mogelijk het begin van een lang weekend Leeuwarden… 

 

De paperpresentaties zijn, onder voorbehoud van laatste wijzigingen, als volgt 

ingedeeld: 
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Paperpresentaties Tweedaagse Onderzoek in Sociaal Werk op donderdag 7 en vrijdag 8 juni op de campus van NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden 

 
 

Sessie 

 

Cliënt-, bewoners- en bur-

gerparticipatie 

 

 

Kwaliteits- en effectiviteits-

vraagstukken 

 

Interdisciplinaire samenwer-

king  

 

Nieuwe vormen van on-

derzoek in het sociaal do-

mein 

 

Samenwerking tussen onder-

wijs en jeugdhulp 

 

Methodische reflectie 

 

Ruimte 
 

 

A0011/14 (max 30) 

 

B1025 (max 20), 

 

B1029 (max 20) 

 

B1032 (max 20) 

 

B1022 (max 20) 
 

 

A0017 (max 16) 

 

1. 

 

Donder-

dag van 12 
tot 13 uur 

 

 

1.1 

 

Ročak (Zuyd): New Horizons 

for Disadvantaged Urban 
Areas: Dynamics of Social 

Capital in Shrinking Cities in 

Wales and the Netherlands 

 

Haarsma & Stouten-Hane-
kamp (Viaa): Hoe organi-

seer je gewoon gezellige 

ontmoetingen van mensen 

met verstandelijke beper-

king en/of achtergrond in 
GGZ en hun buurtgenoten? 

 

1.2 

 

Braun & Meddeler (Saxion): 

FACT Jeugd Twente: doelen 
behaald? 

 

Sarti (HvA): Kinderparticipa-

tie leidt tot verbeterd beleid 

in aanpak kinderarmoede 
 

 

1.3 

 

Boonstra, Postma, Dijkstra & 

Nijboer (NHL Stenden): 'Wie 
is hier nu eigenlijk in de 

war?' 

 

Ribbert & Ketelaar (Saxion): 

Grip op regie. Voorkoming 
van escalatie; samenwerking 

tussen regisseurs jeugd en 

wijkteam 

 

 

1.4 

 

Mols (Fontys): One of the 

Guy's': Participatief onder-
zoek bij een maatschappe-

lijk initiatief voor zelfhulp 

en ervaringsdeskundigheid 

 

Schweizer (NHL Stenden): 
Een creatieve benadering 

van kinderen met proble-

men in en om de klas 

 

 

 

1.5 

 

Van Heijst & Verheijke (HU): In-

tegrale aanpak voor MBO-stu-
denten met psychische pro-

blemen 

 

Evenboer, Douwes, Krediet & 

Metselaar (NHL Stenden): 
School als Werkplaats – waar 

onderwijs en jeugdhulp elkaar 

versterken! 

 

1.6 

 

Wilken (HU): Sociale inclusie in 

de wijk 
 

Rauwerkdink-Nijland (HvA): 

Model Methodiek Straathoek-

werk 

 

2. 

Donder-

dag van 14 
tot 15 uur 

 

 

2.1 

 

Vissenberg & Jurrius (Win-
desheim): Samen beslissen 

tijdens zorgsituaties in een 

gedwongen kader 

 

Manders & Todorović (HvA): 
Hoe faciliteer je interacties 

tussen jongeren die hun 

ontwikkeling ten goede ko-

men? 

 

 

2.2 

 

Altena & Braun (Saxion): 
Complexe echtscheidingen: 

de werkzame factoren en ef-

fectiviteit van BRAM 

 

Sonneveld (HvA): De bereikte 
groep van het jongerenwerk 

onderzocht 

 

 

 

2.3 

 

Teekman, Pruim & Algera 
(Viaa): Koers houden 

 

Stellaard (Windesheim): Het 

stagneren van de bestuur-

lijke samenwerking tussen 
gemeenten en samenwer-

kingsverbanden Passend On-

derwijs  

 

 

2.4 

 

Boomkens & Van der 
Grient (HvA): Met een cre-

atieve werkvorm kwets-

bare meiden in het jonge-

renwerk interviewen 

 
Van den Heuvel & Braun 

(Saxion): Art-based re-

search om impact te me-

ten 

 
 

 

2.5 

 

Gerritsen (HAN): De onder-
steuning van jongeren op hun 

weg van passend onderwijs 

naar passende arbeid 

 

Bijlsma & Metselaar (NHL Sten-
den): Kwetsbare groepen be-

ter in beeld 

 

 

2.6 

 

Jurrius (Windesheim): Action 
Learning in de praktijk: naar 

een nieuwe inhoudsopgave 

voor onderzoeksmethoden-

boeken in het HBO 

 
Oosterkamp, Slots & Benning 

(Saxion): Practice what you 

preach: Eigen Kracht/Eigen 

Regie in de Social Work oplei-

ding 
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Paperpresentaties Tweedaagse Onderzoek in Sociaal Werk op donderdag 7 en vrijdag 8 juni op de campus van NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden 

 
 

Sessie 

 

Cliënt-, bewoners- en bur-

gerparticipatie 

 

 

Kwaliteits- en effectiviteits-

vraagstukken 

 

Interdisciplinaire samenwer-

king  

 

Nieuwe vormen van on-

derzoek in het sociaal do-

mein 

 

Samenwerking tussen onder-

wijs en jeugdhulp 

 

Methodische reflectie 

 

Ruimte 
 

 

A0011/14 (max 30) 

 

B1025 (max 20), 

 

B1029 (max 20) 

 

B1032 (max 20) 

 

B1022 (max 20) 
 

 

A0017 (max 16) 

 

3. 

Donder-

dag van 

15.15 tot 
16.15 uur 

 

 

3.1 

 

Potting & Van Lieshout 

(Zuyd): Samenwerking tus-
sen formele en informele 

zorg in de VG-zorg 

 

Barf (NHL Stenden): Samen 

Goud – een buddy-project 
met eenzame ouderen en 

mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt 

 

3.2 

 

De Baas-Beltman, Rouwette 

& De Swart (Saxion): 0-me-
ting in effectiviteitsonder-

zoek naar nieuw zorgpro-

gramma voor mensen met 

een ernstig meervoudige be-

perking 
 

Rouwette, De Baas-Beltman 

& De Swart (Saxion): De ef-

fectiviteit van een zorgpro-

gramma voor mensen met 
een intensieve ondersteu-

ningsvraag 

 

 

3.3 

 

Ketelaar & Wunderink 

(Saxion): Kunnen doen wat 
nodig is? Systeemproblemen 

die professionals en burgers 

in de weg staan van effec-

tieve en integrale samenwer-

king 
 

RESERVERUIMTE 

 

3.4 

 

Van der Slot, J. & Tuinstra 

(Hanze): Storytelling, dat 
Werk! De kracht van ver-

halen over opvoedonder-

steuning 

 

Postma, Giltay-Veth, Van 
Dijk & Holtrop (NHL Sten-

den): Met wijkbewoners 

‘dromen over maatwerk’ 

 

 

3.5 

 

Jacobs-Ooink (Saxion): Posi-

tieve gezondheid voor kin-
deren die in armoede op-

groeien 

 

Jansen (HAN): Zakg€ldproject 

 

 

3.6 

 

Oosterkamp, Slots & Benning 

(Saxion): Practice what you 
preach: Eigen Kracht/Eigen 

Regie in de Social Work oplei-

ding  

 

Wevers (Zuyd): Kan ik daar 
wat aan doen? Denken over 

professioneel handelen in zorg 

en welzijn 

 

       

 

4. 
Vrijdag 

van 10 tot 

11 uur 

 

 

4.1 
 

Kaulingsfreks (InHolland): 

Straatpolitiek: Hoe kunnen 

jeugdprofessionals het en-

gagement van jongeren sti-
muleren? 

 

Wiersma & Van Goor (InHol-

land): Gedeelde besluitvor-

ming (shared decision-ma-
king) en ondersteuning van 

jongeren 

 

 

 

4.2 
 

Brink & Verharen (HAN): Eva-

lueren van collectieve inter-

venties met het Effecten-

plein: de ontwikkeling van 
een evaluatie-instrument 

 

Top (HvA): Betekenisvolle 

metingen 

 

 

4.3 
 

Gramberg & De Swart 

(Saxion): Experimenteren 

met de Participatiewet in 

Deventer 
 

Melchior & Lohman (HR): In-

clusieve arbeid voor kwets-

bare medewerkers 

 

 

4.4 
 

Ganzevles (HU): Practice 

what you preach? De prak-

tijk van praktijkgericht so-

ciaal werk onderzoek in 
het hbo 

 

Boendermaker (HvA): Ef-

fectieve reflectie 

 

 

4.5 
 

Walpot & Boendermaker 

(HvA): Seksuele opvoeding in 

de jeugdhulp: hoe doe je dat? 

 
Walburg (NHL Stenden): Ge-

zondheidsonderzoek onder 

hogeschoolstudenten 

 

 

4.6 
 

Dudevszky, Witte, Spierings, 

Winters, Van Embden, Suart & 

Van der Zee (HR): Belemme-

rende en bevorderende facto-
ren bij het bespreekbaar ma-

ken van psychische kwets-

baarheid en inclusie 
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Alle deelnemers (inclusief sprekers) dienen zich aan te melden voor de tweedaagse. De 

kosten voor alle deelnemers (inclusief sprekers) voor deelname aan het congres bedra-

gen €100,- (inclusief diner op donderdag 7 juni, exclusief verblijf). De tweedaagse vindt 

plaats in Leeuwarden. Aanmelden kan, met direct de mogelijkheid om te betalen en de 

gelegenheid om een hotel te reserveren, via deze website: 

https://registration.n200.com/survey/3vba4tpbcdmcl 

 

Graag roepen we jullie op om geïnteresseerden uit jullie werkomgeving ook op deze 

conferentie te wijzen. Heb je nog vragen, mail die dan naar iepenmienskip@nhlsten-

den.com 

Tot ziens in Leeuwarden! 

 

Met vriendelijke groet, 

De programmacommissie van de Tweedaagse Onderzoek in Sociaal Werk 

 

Dorien Graas  

Lilian Linders  

Janneke Metselaar  

Dirk Postma 

Toby Witte 

 

Contact 

iepenmienskip@nhlstenden.com 

Janneke Metselaar: janneke.metselaar@nhl.nl 

Dirk Postma: dirk.postma@nhl.nl 

NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 10, Leeuwarden 
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