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VOORWOORD
Welkom bij de Vlaams-Nederlandse Conferentie SAMEN EN DIVERS, uitdagingen
in pedagogisch- en sociaal werkonderzoek.
Het sociaal en pedagogische werk wordt in beide landen geconfronteerd met
gelijkaardige ontwikkelingen, zoals diversiteit en inclusie, politisering van sociaal
werk en overheden die de principes van marktwerking hebben omarmd. Zo ook
in het pedagogisch- en sociaalwerkonderzoek. De Vlaams-Nederlandse
conferentie wil het debat over de landsgrenzen stimuleren, door kennis uit te
wisselen en samenwerking nader te verkennen en te verdiepen.
We zijn verheugd met de grote belangstelling voor deze conferentie. Het belooft
een mooie dag te worden met twee keynotes, twee rondes met deelsessies en
een slotdebat met poëtische reflectie.
Deze congresbundel biedt een overzicht over het programma en wijst de weg
naar de verschillende deelsessies. Ook zijn alle abstracts in de bundel
opgenomen.

Veel plezier!
Het organisatieteam:
Peter Raeymaeckers
Mieke Schrooten
Iris Andriessen
Maike Kooijmans
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PROGRAMMA
09.30 - 10.00 uur

Inloop en registratie

10.00 - 10.15 uur
10.15 - 11.00 uur

Opening en welkom
Keynote door prof. dr. Sawitri Saharso
‘Sociale rechtvaardigheid: cultuur versus sekse?’

11.00 - 11.15 uur

Pauze

11.15 - 12.30 uur

Ronde 1: deelsessies

12.30 - 13.30 uur

Lunch

13.30 - 14.45 uur
14.50 - 15.30 uur

Ronde 2: deelsessies
Keynote door Kim Dankoor
‘Hedendaagse hiphop: tussen beperkend en bevrijdend’

15.30 - 15.45 uur

Pauze

15.45 - 16.00 uur
16.00 - 16.45 uur

Poëtische reflectie door Elli Severino Fernandes
Slotdebat met Reyhan Gorgoz, Jeroen Gradener, Didier Reynaert
Maja Ročak en Mieke Schrooten o.l.v. Peter Raeymaeckers

16.45 - 18.00 uur

Netwerkborrel
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GASTSPREKERS
Prof.dr. Sawitri Saharso - Hoogleraar Burgerschap en Morele Diversiteit
Prof.dr. Sawitri Saharso is als hoogleraar Burgerschap en Morele
Diversiteit verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in
Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze is geïnteresseerd in
vraagstukken rond migratie, morele diversiteit en burgerschap
vanuit een Europees vergelijkend perspectief. In haar huidige
onderzoek gaat ze na welke morele dilemma’s vrouwen met een
migratieachtergrond en huisartsen ervaren rond
gezondheidsklachten, die gerelateerd zijn aan zogenaamde
schadelijke praktijken, zoals huwelijksdwang, en hoe arts en patiënt
daar mee om (kunnen) gaan.
Titel keynote: Sociale rechtvaardigheid: cultuur versus sekse?
Drs. Kim Dankoor - Media expert, Interviewer en promovendus aan de Universiteit Utrecht.
Drs. Kim Dankoor is deskundige op het gebied van media en
mediawijsheid. Met haar platform KIMBYKIM tracht zij mediamakers en
consumenten bewust te maken van de mogelijke sociale, politieke en
economische invloed van media op de maatschappij. Haar inzet voor
inclusievere mediarepresentaties komt voort uit de bevindingen dat
mediabeelden van sociale groepen consequenties kunnen hebben voor
maatschappelijke percepties en de zelfbeelden van mensen.
Op dit moment promoveert ze aan de Universiteit Utrecht op de relatie
tussen hiphopconsumptie en het zelfbeeld van jongeren in Nederland en de
Verenigde Staten.
Titel keynote: Feminisme op een hiphopbeat
Elisabeth Severino Fernandes aka Miss Elli
De grondlegger van slam poetry in België, zo wordt Elisabeth
Severino Fernandes genoemd. Of korter: 'Miss Elli', haar
podiumnaam. Slam poetry is voordrachtspoëzie op zijn scherpst,
verwant aan hiphop en rap. Elf jaar geleden richtte ze 'Mama's
Open Mic' op. Een podium voor jong talent, dichters, zangers,
hiphoppers, slam poets ... Vandaag is het een bruisende
organisatie dat in 2019 een Vlaamse Kunstenprijs heeft
gewonnen. Sinds 2021 werkt Miss Elli als opbouwwerker voor
SAAMO en in juli 2022 studeerde ze af als theaterregisseur en
docent aan de Toneelacademie van Maastricht.
Elli zal gedurende conferentie observeren en haar reflecties met
ons delen door middel van slam poetry.
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DEELSESSIES RONDE 1 – 11.15 TOT 12.30 UUR
Programmaonderdeel

Titel presentaties

Auteur(s)

Pag.

Symposium 1

Leven als gezin in een collectief
opvangcentrum: uitdagingen voor ouderschap
en kind-zijn

Katja Fournier, Kaat Van
Acker en Dirk Geldof

13

Recht op een gezin? De moeizame weg naar
gezinshereniging van vluchtelingen na
erkenning

Pascal Debruyne

14

Moderator:
Pascal Debruyne

Van een traumabenadering naar een
psychosociale kijk op het welzijn van
vluchtelingen in de postmigratie context

Zehra Altun Colak

15

Symposium 2

Link Jong Amsterdam: Onderzoek naar vormen
van politieke en maatschappelijke participatie
en ‘linking’ sociaal kapitaal onder jongeren in
Amsterdam

Femke Kaulingfreks,
Sharifah Redan, Sietske
Zweegman en Elena
Ponzoni

16

Stijn Sieckelinck

17

Lokaal SM 101

Hoe professioneel jongerenwerk kan bijdragen
aan sociale rechtvaardigheid

Moderator:
Maike Kooijmans

Empty Farm to Fill: een vrijplaats voor en door
jongeren

Maike Kooijmans en Ingo
Wijts

18

Sessie 1

Politiserend Sociaal Werk voor de Toekomst
met meer Impact en IT-ondersteuning

Ann Decorte

19

Wat maakt non-profit beleidsbeïnvloeding
effectief? Een scoping review van de criteria
voor effectiviteit en de determinanten die er
toe leiden

Aaron Brusseel, Peter
Raeymaeckers en Bram
Verschuere

20

Kinderrechtentour: Hoe kunnen politici en
beleidsmakers beter naar kinderen luisteren?

Tom van den Eertwegh

21

Buddyprojecten en hun impact op de
netwerkverbreding van nieuwkomers: een
realistische evaluatie

Gaëlle Mortier, Stijn
Oosterlynck en Peter
Raeymackers

22

De rol van de professional ten aanzien van de
vrijwilliger in een buddyproject

Liesbeth Naessens en Peter
Raeymackers

23

Buurtconciërges als preventieve schakel op het
snijvlak van zorg, sociaal werk en logistiek

Peter Gramberg, Nicole
Ketelaar en Astrid Altena

24

Van God naar Staat en terug: de moeilijkheden
en mogelijkheden van doorverwijzing door
seculiere welvaartsstaatsinstellingen naar
religieus geïnspireerde solidariteitsinitiatieven

Silke De Troyer, Elisabet
Van Wymeersch en Griet
Roets

25

Kwetsbaarheid en
veerkracht bij
vluchtelingengezinnen
Lokaal: SM 001

Participatie van jongeren
in onderzoek en
politisering

Politisering 1
Lokaal: SM 102
Moderator:
Aaron Brusseel

Sessie 2
Samenwerken met
informele spelers
Lokaal: SM 103
Moderator:
Liesbeth Naessens
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Programmaonderdeel

Titel presentaties

Auteur(s)

Pag.

Sessie 3

Moderne digitale technologieën in de strijd
tegen kindermishandeling en huiselijk geweld?

Eef Dooren-Sulsters

26

Bouwstenen voor een integrale aanpak van
onveiligheid in gezinnen. Participatief
actieonderzoek naar hermeldingen bij Veilig
Thuis Drenthe met behulp van
ervaringsdeskundigheid

Susan Ketner en Suzanne
Kuik

28

Eigen regie in de ouderenzorg: Kennismaking
met conversatie-analyse

Ellen Oosterkamp en
Leonie Slots

29

Specifieke kwesties in het
sociaal werk
Lokaal: SM 104
Moderator:
Iris Andriessen

Sessie 4
Sociale samenhang en
burgerparticipatie
Lokaal: SM 105
Moderator:
Mieke Schrooten

De polyfone symfonie omarmen. De omstreden Alke Haarsma-Wisselink,
levens van mensen met psychose in begeleid
Gustaaf Bos, Lian van der
wonen contexten
Krieke en Richard
Bruggeman

30

Sociale samenhang en brede welvaart:
onderzoek naar de rol en betekenis van sociale
samenhang voor (gebiedsgerichte)
transformatieprocessen

Maja Ročak

32

De Staten-Generaal lokaal sociaal beleid: een
vast en duurzaam partnerschap tussen sociaal
werk, middenveld, mensen in een kwetsbare
positie en onderzoekers en lokaal bestuur

Nina Van Eekert, Mathias
Verleyen en Peter
Raeymaeckers

33

Mapping Gods work: drempels binnen het
religieus en levensbeschouwelijk geïnspireerde
welzijnslandschap om zich ‘in kaart te (laten)
brengen’

Sarah Maes, Marjan Moris,
Bert Broeckaert, Peter
Raeymaeckers en Mieke
Schrooten

34

Community Service Learning en onderzoek: een Mieke Schrooten en Bea
beloftevolle match?
Van Robaeys

35

Sessie 5

Wmo-gebruik in Overijssel in coronatijd

Peter Gramberg, Karijn
Lodewijks

36

Hiaten van de
welvaartstaat

Vele handen maken complex werk

Anke DeMalsche

37

Verlaten in de st(r)aat: sociaal werkers en
burgerinitiatieven in actie voor en met
nieuwkomers

Neeltje Spit

38

Nu begrijp ik je definitief

Viviènne Wolterink, Cindy
Kuiper, Ellen OosterkampSzwajcer, Jeanet van de
Korput en Ruth Dalemans

39

Lokaal: SM 106
Moderator:
Anke DeMalsche
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DEELSESSIES RONDE 2 – 13.30 TOT 14.45 UUR
Programma-onderdeel

Titel presentaties

Auteur(s)

Pag.

Symposium 3

Experimental collaborations: participatieve
methoden in onderzoek naar thuisloosheid

Harm Deleu

41

Een participatief actieonderzoek naar de
vrijetijdsbeleving van jongeren (13 - 15 jaar)
in het Gentse beroepsonderwijs

Saan Van Elsen

42

De dubbele verbinding van Participatief
Dries Dingenen
Actie Onderzoek: reflecties op basis van een
actieonderzoek in het Antwerpse sociaal
werk

43

Kwetsbaarheid van Brusselaars met leefloon Erik Claes
doen kantelen. Een Participatief
actieonderzoek

44

Denken over sociaal werk: over de relatie
tussen praktijk en theorie

Peter Raeymackers, Jeroen
Gradener, Marc Hoijtink,
Sylvie van Dam en Marcel
Spierts

45

Politisering voorbij de spraakverwarring

Jan Naert en Bart Van
Bouchaute

46

De politiek van sociaal werk

Jeroen Boekhoven

47

Prefiguratieve politiek als politiserende
sociaalwerkpraktijk

Pascal Debruyne

48

Praktijken van politisering en
beleidsbeïnvloeding: een
casestudyonderzoek

Björn Carré

49

Participatief actie
onderzoek en sociaal werk
Lokaal: SM 001
Moderator:
Kaat Van Acker

Symposium 4
Denken over sociaal werk:
over de relatie tussen
praktijk en theorie
Lokaal: SM 101
Moderator:
Peter Raeymaeckers

Sessie 6
Politisering 2
Lokaal: SM 102
Moderator:
Björn Carré
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Programma-onderdeel

Titel presentaties

Auteur(s)

Pag.

Sessie 7

Diversiteit en inclusie binnen de hogeschool

Hanske Douwenga en Anna
van Spanje-Henne

51

Diversiteit en participatie
in het onderwijs
Lokaal: SM 103
Moderator:
Charlotte Vissenberg

Sessie 8
Ouderschap
Lokaal: SM 104
Moderator:
Iris Andriessen

Sessie 9
Impactmeting van sociaal
werk
Lokaal: SM 105
Moderator:
Peter Raeymaeckers

Zelden gehoord. Het potentieel van de stem Miranda Poeze en Els
van studenten in participatief onderzoek
Teijsen
naar diversiteit in het hoger onderwijs

52

Samen onderzoeken en leren met jongeren,
gezinnen en professionals: een speeddate
sessie

Kitty Jurrius, Charlotte
Vissenberg, Quinta Ansem,
Jeanet van de Korput,
Sharon Stellaard, Renate
Werkman, Natasja Hornby,
Nicole de Boer en Mireille
Donkervoort

53

Institutioneel racisme in het hoger
beroepsonderwijs

Charlotte Wekker

Opvattingen van pedagogische
medewerkers over ouderschap en de
manier waarop zij vaders betrekken in de
kinderopvang

Inge Saris-van Bijnen en Iris
Andriessen

55

Jonge vaders in het vizier

Marijke Sniekers

57

De binding van ouders met anderen

Monique Engelbertink

58

Methodiek getrouw werken in het Sociaal
Werk domein

Lieneke Ebbe

59

Anders denken over impact en de relatie
tussen sociaal werk en beleid. Een
procesevaluatie van een leeratelier waar
gemeenten en sociaal werkers
samenwerken aan impact

Michelle van der Tier

60

54

In welke mate en op welke manier
Elien Mathys, Peter
beïnvloeden prestatiemeetinstrumenten het Raeymaeckers en Ben
besluitvormingsproces van maatschappelijk Suykens
werkers: een onderzoek naar het gebruik
van de zelfredzaamheid-matrix

61

Impactgedreven handelen, kennis kruisen
en horizontale verantwoordingsrelatie

Jan Depauw

62

Sociale relaties rond mensen met dementie
mogelijk maken: een Realist Evaluation
studie

Laura Vermeulen, Merel
van Schravendijk, Rick
Kwekkeboom en Anne-Mei
The

63

9

Programma-onderdeel

Titel presentaties

Auteur(s)

Pag.

Sessie 10

Samenwerken met ervaringsdeskundigen in
Sociaal werk opleidingen en onderzoek. Een
vergelijkende Europese analyse

Kristel Driessens, Vicky
Lyssens-Danneboom en
Caro Brits

64

Onbegrepen gedrag: het betrekken van drie
doelgroepen bij ontwikkelen nieuwe
werkwijzen en onderwijsaanbod

Liesbeth Verkuyl en Rick
Kwekkeboom

65

Jongeren optimaal betrekken in onderzoek
naar de impact van social media gebruik op
identiteitsontwikkeling

Laura Mulder

66

Deelname van (kwetsbare) inwoners in
interprofessionele leergemeenschappen

Marja Jager-Vreugdenhil en
Monica Stouten-Hanekamp

67

Participatie van
doelgroepen
Lokaal: SM 106
Moderator:
Rick Kwekkeboom
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ABSTRACTS
Gastsprekers
Titel:
Sociale rechtvaardigheid: cultuur versus sekse?
Spreker:
Sawitri Saharso

Deze keynote gaat over sociale rechtvaardigheid, sociaal werk en cultuur- en
sekseverschillen. Ik bespreek eerst verschillende opvattingen van sociale rechtvaardigheid:
sociale rechtvaardigheid als herverdelingsvraagstuk en sociale rechtvaardigheid als
vraagstuk van erkenning. Vervolgens ga ik door op sociale rechtvaardigheid als vraagstuk
van erkenning en welke dilemma’s dit mogelijk met zich meebrengt voor professionals in
het sociaal werk en de pedagogiek. Mijn vertrekpunt is dat in de praktijk culturele
rechtvaardigheid en sekse rechtvaardigheid op gespannen voet met elkaar kunnen staan.
Ik zal enkele concrete gevallen bespreken, waarin de mensenrechten in het nauw komen,
mensenrechten van vrouwen in het bijzonder, concrete gevallen van kwetsbare mensen,
waarin van ons, als professionals, gevraagd wordt te handelen. En ik stel daarbij steeds de
vraag: is het hier relevant om cultureel onderscheid te maken of juist niet? Ik ga u niet
vertellen: dit gaat u aantreffen en zo dient u te handelen. In dat soort richtlijnen geloof ik
sowieso niet erg. Wat u wel van mij krijgt zijn mijn reflecties op wat ik in mijn praktijk als
onderzoeker tegen ben gekomen. Ik ben heel benieuwd of u dat herkent in uw praktijk in
het sociaal werk en pedagogiek.

Titel:
Feminisme op een hiphopbeat
Spreker:
Kim Dankoor

De termen ‘hiphop’ en ‘feminisme’ lijken wellicht onverenigbaar, maar de
hiphopfeministische stroming biedt al meer dan 30 jaar een fijne en veilige haven voor
vrouwen die streven naar sociale vooruitgang en van de hiphopcultuur houden. Deze
vrouwenbeweging, afkomstig uit de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap, krijgt ook in
Europa steeds meer aandacht. Vooral na het controversiële rapduet WAP (2020) van Cardi
B en Megan Thee Stallion worden er publiek meer gesprekken gevoerd over de betekenis
van hiphopfeminisme. Op basis van Morgans theoretische inzichten over respectabiliteitsen plezierpolitiek en de muziekcreaties van vrouwelijke rappers beargumenteert Kim
waarom het hiphopfeminisme de meest inclusieve feministische stroming is.
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SYMPOSIUM 1:
Kwetsbaarheid en veerkracht bij vluchtelingengezinnen
Auteur(s):
Dirk Geldof (Odisee Hogeschool en hoogleraar Universiteit Antwerpen), Kaat Van Acker
(Odisee Hogeschool en docent en onderzoeksmedewerker KU Leuven), Katja Fournier
(Odisee Hogeschool), Pascal Debruyne (Odisee Hogeschool), Zehra Altun Colak (Odisee
Hogeschool)
Introtekst symposium 1:
Sinds de zomer van 2015 zijn vluchtelingen een vast onderdeel geworden van het
maatschappelijke debat, de dagelijkse nieuwsuitzendingen en de politieke agenda. In het
piekjaar 2015 dienden 39.064 mensen in België een (eerste) verzoek tot internationale
bescherming (of asiel) in, wat meer dan een verdubbeling was tegenover de voorgaande
jaren. Hoewel de instroom van asielaanvragen in deze periode, in vergelijking met andere
Europese landen beperkt bleef, was België niet klaar voor de opvang van deze
asielzoekers. Veeleer dan een migratiecrisis kunnen we daarom van een opvangcrisis
spreken (Groeninck et al., 2019; Vluchtelingenwerk, 2015). Die opvangcrisis duurt tot op
vandaag.
Het gaat echter niet enkel om de vraag hoe we vandaag vluchtelingen opvangen en hun
vraag tot internationale bescherming behandelen. Het gaat ook – en steeds meer – om de
vraag hoe we hen tijdens de procedure en na erkenning betere toekomstkansen kunnen
geven. Daarom besliste het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee) in het najaar
2015 om expliciet in te zetten op onderzoek naar vluchtelingen. Op korte tijd ontstond zo
een onderzoekslijn rond vluchtelingen.
Daarbij is het belangrijk dat het aandeel gezinnen onder de asielaanvragers de voorbije
jaren stelselmatig is toegenomen. De toename van het aantal (begeleide) kinderen en
jongeren in de opvangcentra vereist een grotere aandacht voor de noden van gezinnen en
kinderen in de opvang (bijdrage a). Ook na erkenning, wanneer gezinnen de opvang
verlaten, wacht hen nog vele uitdagingen. Een deel van de gezinnen probeert zich te
herenigen met gezinsleden die zijn achter gebleven. Tijdens dit proces van
gezinshereniging botsen gezinnen op vele drempels, zowel juridisch, logistiek als
psychosociaal (zie bijdrage b). Doorheen de ganse onderzoekslijn, vertrekken we expliciet
vanuit een empowerende benadering, met oog voor de veerkracht van vluchtelingen.
Evenmin als vluchtelingen een ‘bedreiging’ zijn, zijn ze per definitie ‘slachtoffers’ of
‘kwetsbaar’. Ook in soms zeer moeilijke omstandigheden blijven vluchtelingen mensen die
handelen en keuzes maken (bijdrage c).
In de sessie presenteren we de drie van de onderzoeken, geven we aan hoe ze
hulpverlening kunnen versterken en sociaal werk politiseren, om bij te dragen aan een
meer humanitaire benadering.
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Titel:
Leven als gezin in een collectief opvangcentrum: uitdagingen voor ouderschap en kindzijn
Auteur(s):
Katja Fournier (Odisee Hogeschool), Kaat Van Acker (Odisee Hogeschool en docent en
onderzoeksmedewerker KU Leuven) en Dirk Geldof (Odisee Hogeschool en hoogleraar
Universiteit Antwerpen)
Begin 2022 waren vier op de tien bewoners in het Belgische opvangnetwerk gezinnen
(38%). Eén op tien waren niet begeleide minderjarigen. Begeleide en niet-begeleide
kinderen vormen bijna een derde van alle bewoners. Toch wordt de leefwereld van de
kinderen en gezinnen in de opvang weinig onderzocht, en al helemaal niet hoe zij hun
verblijf tijdens de asielprocedure beleven. In het AMIF-onderzoek ‘Kansen voor begeleide
kinderen in de asielopvang versterken’ interviewden we 58 ouders en 38 kinderen, en 38
medewerkers en 15 experten. Op basis van hun verhalen en getuigenissen schetsen we
een beeld van het leven van (begeleide) kinderen en hun gezinnen in de asielopvang. We
geven ook aan hoe een visie op kinderen en gezinnen in de opvang tot betere begeleiding,
hulpverlening en beleid kan bijdragen.
Uit ons onderzoek blijkt dat kinderen en gezinnen in afgeschreven en soms oude
legerkazernes, vakantiecentra, internaten, ziekenhuizen en rusthuizen leven, die een
atypische leef- en opvoedingsomgeving vormen voor gezinnen, en dus ook het gezinsleven
danig onder druk zetten. Asielcentra vormen een soort tussenruimte die noch privaat
noch publiek is en die tegen de algemene (ruimtelijke) orde ingaat (Foucault 2004). De
enige ruimte voor gezinnen die niet toegankelijk is voor anderen is hun kamer.
Tijdens deze presentatie gaan we in op hoe kenmerken van opvangcentra waaronder de
infrastructuur, het samenleven en het amalgaam aan bestaande regels en
procedures ouderschap en kind zijn voor grote uitdagingen plaatst. We besteden daarbij
bijzondere aandacht aan structurele vormen van parentificatie uitgelokt door
eigenschappen van de situatie waarin gezinnen in de opvang zich bevinden.
Op basis van deze bevindingen ontwikkelden we met partners in een lerend netwerk een
beleidsvisie en een vormingspakket om kansen van begeleide kinderen in de opvang te
versterken. Tot slot zullen we deze visietekst en vormingspakket kort voorstellen.
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Titel:
Recht op een gezin? De moeizame weg naar gezinshereniging van vluchtelingen na
erkenning
Auteur(s):
Pascal Debruyne (Odisee Hogeschool)
Wie naar België vluchtte en erkend wordt, heeft vaak gezinsleden moeten achterlaten.
Een deel van de erkende vluchtelingen proberen na erkenning dan ook hun gezin terug
samen te krijgen, door hun partner, hun kinderen of hun ouders te laten overkomen
via gezinshereniging. Op basis van het lopende PWO-onderzoek wordt duidelijk dat dit
niet zo eenvoudig is, en dat het recht op gezin voor vluchtelingen niet altijd een evidentie
is. Ook na de feitelijke hereniging is het proces van ‘herinnesteling’ vaak niet evident.
Deze bijdrage focust op de verschillende drempels die gezinnen moeten nemen
voor, tijdens en na het proces van gezinshereniging. Op basis van diepte interviews
met gezinnen die het proces van gezinshereniging doorliepen (> 35) en met experten en
hulpverleners rond de gezinnen (> 30), gaan we na welke impact die drempels hebben op
het moment van aanvraag, tijdens de gezinshereniging en de periode na de
gezinshereniging.
Waar gezinshereniging een fundamenteel recht zou moeten zijn, zien we vooral dat de
verschillende ingebouwde drempels ertoe leiden dat de levens van gezinnen stil staan
voor lange(re) periodes, en/of dat men door lang gemis en uiteen zijn elkaar terug moet
leren kennen. En dat men het gezin opnieuw moet vorm geven, het ouderschap moet
timmeren op een andere leest, vaak tijdens nieuwe periodes van stress.
Die verschillende drempels en uitdagingen voor, tijdens en na gezinshereniging vormen
een complexe puzzel voor sociale professionals die mensen willen ondersteunen. Het
vraagt een amalgaam van competenties, kennis en trajecten die men moet zien te
bricoleren tot een hulpverlening op maat van deze gezinnen.
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Titel:
Van een traumabenadering naar een psychosociale kijk op het welzijn van vluchtelingen
in de post-migratie context
Auteur(s):
Zehra Altun Colak (Odisee Hogeschool)
De negatieve gevolgen van traumatische ervaringen op het welzijn en de geestelijke
gezondheid van vluchtelingen hebben veel aandacht getrokken van onderzoekers en
professionals uit de geestelijke gezondheidszorg. De meeste studies gaan daarbij echter
uit van een traumabenadering waarbij de focus ligt op het identificeren van de impact van
traumatische gebeurtenissen op de geestelijke gezondheid van vluchtelingen en op het
ontwikkelen van diagnose- en behandelingsmethoden om de gevolgen ervan aan te
pakken. Vanuit een psychosociaal perspectief kan de prioritering van gedefinieerde
categorieën van geestesziekten bijdragen aan een discours dat lijden individualiseert, de
contextuele oorzaken over het hoofd ziet en er niet in slaagt de ervaringen en verhalen
van vluchtelingen centraal te stellen. In deze presentatie pakken we deze beperkingen aan
door gebruik te maken van een socio-ecologisch model dat het psychosociaal welzijn van
vluchtelingen situeert op het niveau van de familie, de gemeenschap en de bredere sociopolitieke context. Meer specifiek baseren we ons op bestaande literatuur om te stellen dat
het welzijn van vluchtelingen tot stand komt door een amalgaam aan stressoren, coping
strategieën en hulpbronnen en politiek die in belangrijke mate sociaal bepaald zijn.
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SYMPOSIUM 2:
Participatie van jongeren in onderzoek en politisering
Titel:
Link Jong Amsterdam: Onderzoek naar vormen van politieke en maatschappelijke
participatie en ‘linking’ sociaal kapitaal onder jongeren in Amsterdam
Auteur(s):
Femke Kaulingfreks, Sharifah Redan, Sietske Zweegman en Elena Ponzoni (Lectoraat Jeugd
en Samenleving Hogeschool Inholland)
Sociaaleconomische ongelijkheid, ruimtelijke segregatie en lagere betrokkenheid van
bepaalde groepen bij politieke besluitvorming leiden tot een groeiende participatieve
ongelijkheid in Amsterdam. Vooral laagopgeleide jongeren en jongeren met een
migratieachtergrond hebben minder vertrouwen in de institutionele politiek. Juist nu, in
coronatijd, worstelt de gemeente met het betrekken van jongeren bij besluitvorming die
hen aangaat, en dreigt het risico dat de stem van specifieke groepen niet gehoord wordt.
Dat is problematisch als de standpunten van deze groepen afwijken van diegenen die wel
participeren en/of als deze groepen specifieke problemen hebben die door hun lage
participatiegraad niet op de politieke agenda komen. Gevoelens van onvrede over een
gebrek aan representatie door de overheid kunnen zich vertalen in een groeiende
polarisatie tussen de overheid en bepaalde groepen jonge bewoners, maar ook tussen
bewoners onderling. Tegelijkertijd zijn jongeren in Nieuw-West, Noord en Zuid-Oost, waar
de formele politieke participatie laag is, actief via maatschappelijke (zelf)organisaties,
sociale actie en culturele expressie.
We onderzoeken hoe praktijken van informele politiek-maatschappelijke participatie
jongeren een platform voor belangenbehartiging bieden en de verbinding tussen jongeren
en overheidsinstellingen versterken. Daarbij richten we ons op de vraag in hoeverre
informele praktijken van politiek-maatschappelijke participatie bij kunnen dragen aan het
linking sociaal kapitaal van jongeren in relatie tot overheidsinstellingen; het vertalen van
de eigen kracht van bewoners(netwerken) in macht en invloed op een breder
maatschappelijk en politiek vlak. In de presentatie leggen we graag de eerste bevindingen
van ons kwalitatieve, etnografische veldwerk voor. We geven inzicht in de rol die politiek
speelt in het leven van jongeren, welke motieven ze hebben om wel of niet te stemmen,
en hoe sociale professionals jongeren kunnen ondersteunen in het uiten van hun
(politieke) stem en hoe zij daarbij kunnen aansluiten bij de eigen leef- en belevingswereld
van jongeren.
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Titel:
Hoe professioneel jongerenwerk kan bijdragen aan sociale rechtvaardigheid
Auteur(s):
Stijn Sieckelinck (Lectoraat Youth Spot – Hogeschool van Amsterdam)
Om ontwikkelingsgericht verschil te maken in het leven van jongeren, dienen
jongerenwerkers goed op de hoogte te blijven van wat er speelt in de leefwereld van
jongeren, mee te leven, vertrouwen te wekken, zich te verbinden en externe partijen uit
te nodigen om de omgeving rondom jongeren te versterken. Er zijn sterke aanwijzingen
dat deze invulling vooral jongeren in kwetsbare posities ten goede komt. Michael Ungar
(2012) spreekt in dit verband over differentiële impact. Juist jongeren die het niet gewend
zijn om onverdeelde aandacht te krijgen, kunnen enorme stappen in hun ontwikkeling
zetten als andere volwassenen op een passende manier weten aan te sluiten bij hun
behoeften. Het surplus dat kenmerkend is voor hoe jongerenwerk bijdraagt aan preventie
voor jongeren in kwetsbare maatschappelijke posities kan geduid worden als affectiviteit –
bestaande uit affectie tonen (meeleven), amplitief werken (versterken) en het smeden
van allianties. Ofwel: triple A (Sieckelinck, 2022). Het jongerenwerk kan helpen de focus te
verplaatsen van individuele problemen en prestaties naar welbevinden en
gemeenschapszin, zodat ondersteuning van jongeren zo lang mogelijk ‘dichtbij, betrokken
en liefdevol’ blijft (Nieuwboer, 2021). Toen aan filosoof en activist Cornel West gevraagd
werd wat sociale rechtvaardigheid is, antwoordde hij: ‘Never forget that justice is what
love looks like in public’. Sociale rechtvaardigheid is hoe liefde eruitziet in publieke ruimte
(West in Walraven, 2021). Hij verwees daarmee naar het belang van rechtvaardige
instituties. Kijkend naar de praktijk van het jongerenwerk, zou je die redenering kunnen
omdraaien: liefde in de semi-publieke ruimte is hoe sociale rechtvaardigheid tot stand
komt. Voor kinderen die tekort aan liefde hebben (gehad), draagt het jongerenwerk met
zijn professionele liefde bij aan sociale rechtvaardigheid. In deze sessie verkennen we
welke politieke discussies gevoerd moeten worden opdat het jongerenwerk deze triple A
rol optimaal kan vervullen.
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Titel:
Empty Farm to Fill: een vrijplaats voor en door jongeren
Auteur(s):
Maike Kooijmans en Ingo Wijts (Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst – Fontys
Hogeschool Pedagogiek, Tilburg)
In maart 2022 is het lectoraat Opvoeden voor de Toekomst gestart met het
onderzoeksproject Empty Farm to Fill op Sparrenhof. Sparrenhof is een leegstaande
kloosterhoeve omringd door velden en bos aan de rand van Tilburg. Deze lege boerderij
mag de komende drie jaar worden gevuld met ideeën, initiatieven en dromen van
Tilburgse kinderen en jongeren. Het doel van deze pedagogische vrijplaats is om samen
met kinderen en jongeren een plek te ontwerpen waar zij mogen fantaseren, exploreren
en creëren.
Deze vrijplaats moet een plek zijn waar de focus niet ligt op prestaties en cognitieve
talenten, maar op veelzijdige talentontwikkeling en ont-moeting. Deze tegenbeweging is
essentieel om alle kinderen en jongeren een kans te geven om een veerkrachtige identiteit
op te bouwen in onze prestatiegerichte samenleving. Bij het ontwerpen van deze
vrijplaats staat de stem van jongeren centraal.
Participatie van kinderen/jongeren
Om te voorkomen dat volwassenen bepalen hoe deze vrijplaats voor jongeren eruit moet
gaan zien, is het nodig om hen zelf eigenaarschap en regie te geven over de inrichting van
een dergelijke vrijplaats. Maar hoe organiseer je deze vorm van participatie? Hoe betrek je
een diverse groep jongeren bij een dergelijk initiatief? Wat willen jongeren nu werkelijk,
en hoe zouden ze dit kunnen vormgeven in samenwerking met elkaar, waarbij
pedagogische professionals hooguit een inspirerende en coachende rol hebben? Deze
vragen staan centraal in het onderzoek.
Ontwerpgericht en jeugd-participatief
Empty Farm to Fill is een ontwerpgericht jeugd-participatief onderzoek, gesubsidieerd
door ZonMw (looptijd maart 2022-juli 2024). In de oriëntatie- en empathiefase (design
thinking) hebben we door middel van creatieve onderzoeksmethoden de dromen en
ideeën van jongeren verzameld, over hoe zij van deze plek een kansrijke vrijplaats willen
maken.
Op 16 september presenteren we graag de opbrengst van deze eerste fase: HOE zorgen
we ervoor dat binnen dit jeugd-participatief ontwerpgericht onderzoek de stem van
jongeren in alle fasen centraal staat? Wat zijn na dit eerste half jaar de lessons learned
voor de volgende fasen van het project (prototypefase en testfase)?

18

SESSIE 1:
Politisering 1
Titel:
Politiserend Sociaal Werk voor de Toekomst met meer Impact en IT-ondersteuning
Auteur(s):
Ann Decorte, (PWO PoST-IT, Team Sociaal werk Howest)
De laatste jaren wordt meer aandacht gevraagd voor de politiserende rol in het sociaal
werk omdat sociale grondrechten en de rol van het middenveld onder druk staan. In 2021
startten de opleidingen Sociaal Werk en Toegepast Informatica van de Hogeschool WestVlaanderen daarom het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek PoST-IT (Politiserend
Sociaal Werk voor de Toekomst met meer Impact en IT-ondersteuning).
In dit onderzoek worden 6 uiteenlopende politiserende praktijken bestudeerd die
politieke en publieke dialoog rond sociale kwesties op gang brengen. Dit kan op diverse
manieren, zoals sensibiliseren van het brede publiek, innovatieve praktijken starten die
tonen dat het anders kan, beïnvloeding van de politiek, het vormen van actoren in het
werkveld...
In het onderzoek brengen we zowel de handelingstheorie als de sociale verandering van
die praktijken in kaart. Op basis van die inzichten zullen we tegen eind 2022 een
ondersteunings- en inspiratietool opstellen om de aandacht en de competenties van
studenten en praktijkwerkers te versterken om politiserend te werken in hun dagelijkse
praktijk. Als extra component in het onderzoek willen we nagaan of artificiële intelligentie
ondersteunend kan zijn om sneller inzichten te genereren in de sociale kwestie die een
sociaal werkpraktijk wil politiseren en in de sociale verandering van die politiserende
praktijken.
Vanuit een analyse van de handelingstheorieën en het capteren van de complexiteit van
sociale impact, zullen we een aantal hefbomen om politiserend aan de slag te gaan in
kaart brengen. Inzicht in die hefbomen kan het handelingsrepertoire van de
praktijkwerker om een politiserende rol op te nemen, versterken. We presenteren onze
eerste bevindingen van die hefbomen graag op een interactieve wijze met visuele
ondersteuning.

19

Titel:
Wat maakt nonprofit beleidsbeïnvloeding effectief? Een scoping review van de criteria
voor effectiviteit en de determinanten die er toe leiden
Auteur(s):
Aaron Brusseel (UAntwerpen, CRESC), Peter Raeymaeckers (UAntwerpen, CRESC) en Bram
Verschuere (UGent) .
Non-profit organisaties spelen een cruciale rol in een gezonde democratie. Ze
vertegenwoordigen en versterken de stem van de groepen waarmee ze werken. Ze
kunnen vanuit hun unieke maatschappelijke positie dan ook even unieke politieke
standpunten vertolken.
De effectiviteit van non-profit gedreven beleidsbeïnvloeding wordt echter steeds meer in
vraag gesteld. Individualisering van de maatschappij, de vermarkting van NPO’s,
toenemende regelgeving, steeds complexer wordende beleidsprocessen, dalende
representativiteit en legitimiteit,…Vanuit verschillende insteken zien auteurs, in een debat
dat vaak normatief gevoerd wordt, een resem bedreigingen voor de effectiviteit van nonprofit advocacy.
Ondanks deze focus op effectiviteit in een breder debat zijn er relatief weinig empirische
studies over dit onderwerp. Het meten van effectiviteit is immers moeilijk: De
conceptualisering van het concept is onduidelijk en gefragmenteerd doorheen de
literatuur. Het aantonen van beleidsinvloed - of het nu gaat om causaliteit of attributie – is
complex en bewijs is zelden eenduidig. De contextuele aard van advocacy-activiteiten
maakt het bovendien moeilijk om bevindingen te extrapoleren.
Door middel van een scoping review van het empirisch onderzoek gericht op de
effectiviteit van non-profit beleidsbeïnvloeding willen we conceptuele klaarheid scheppen.
We nemen zowel de in onderzoek gehanteerde effectiviteitscriteria als de determinanten
die effectiviteit blijken te veroorzaken of te beperken op in een eengemaakt, coherent
model.
Voor de uitbouw van het model putten we inspiratie uit de Theory of Changemethodologie.
De grote variatie aan zowel effectiviteitscriteria als determinanten die we in ons overzicht
moesten opnemen, bewijzen dat onderzoekers tot nu toe geen goed gedefinieerd,
theoretisch verankerd raamwerk hadden. We eindigen met een aantal suggesties voor
toekomstig onderzoek.
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Titel:
Kinderrechtentour
Auteur(s):
Tom van den Eertwegh (docentonderzoeker Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst/Fontys
Hogeschool Pedagogiek, Tilburg)
De Universele Rechten van het Kind zijn in 1989 door de VN aangenomen. Dit houdt onder
andere in dat voor elk beleid dat kinderen aangaat, kinderen betrokken moeten worden in
het besluitvormingsproces. Ondanks dat dit al vanaf 1989 is vastgelegd, blijkt toch in de
praktijk dat dit nog niet als vanzelfsprekend en zonder problemen verloopt. Het Lectoraat
Opvoeden voor de Toekomst spant zich in samenwerking met het Innovatienetwerk Jeugd
in regio Hart van Brabant in om de stem van het kind beter tot expressie te brengen. Dat
gebeurt door middel van de jaarlijkse ‘Kinderrechtentour’. Kinderen worden uitgenodigd
om hun stem te laten horen en volksvertegenwoordigers (politici en beleidsmakers)
worden uitgenodigd om de stem van het kind te horen en mee te nemen in het
toekomstige beleid.
De laatste editie van 2021 had als insteek om de kinderen niet uit te nodigen in de wereld
van de volwassenen, maar juist andersom. Onder de titel ‘de wereld op z’n kop’ werden
volwassen raadsleden en wethouders uitgenodigd om de belevingswereld van het kind in
te stappen en daar de dialoog aan te gaan op zoek naar het authentieke geluid van het
kind. De centrale vraag daarbij is: “Hoe kunnen volwassenen, vooral beleidsmakers en
politici, beter naar kinderen luisteren?” richtte zich dan ook op hoe je dat als volwassen
politicus/beleidsmaker op een goede manier kunt doen.
De editie 2021 is tot uitvoering gebracht in de maand november. Daarna zijn data
geanalyseerd, zijn conclusies getrokken die beschreven zijn in een artikel (Van den
Eertwegh et al, 2022).
In de presentatie zullen twee sporen gevolgd worden. Eerst zal kort besproken worden
wat de opbrengst is geweest van de afgelopen editie van de Kinderrechtentour 2021,
waaronder de werkwijze. Er is gekozen voor een projectmatige aanpak met daarin ruimte
voor ontwerpgericht onderzoek (Design thinking). We zijn op zoek naar manieren hoe je
een onderzoek inpast in een langere lijn van onderzoek: hoe bouw je voort op al
uitgevoerd onderzoek?, wat vul je vooraf in en wat laat je nog open?, in welke mate
definieer je een einddoel waar je naar toe werkt?
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SESSIE 2:
Samenwerken met informele spelers
Titel:
Buddyprojecten en hun impact op de netwerkverbreding van nieuwkomers: een
realistische evaluatie
Auteur(s):
Gaëlle Mortier, Stijn Oosterlynck en Peter Raeymaeckers (Faculteit Sociale
Wetenschappen, Departement Sociologie, Centre for Research on Environmental and
Social Change (CRESC) – Universiteit Antwerpen, België)
Buddyprojecten werden de voorbije jaren toegepast in verschillende domeinen van het
sociaal beleid. De populariteit van de buddymethode kadert in de opgang van ideeën rond
actief burgerschap en vermaatschappelijking. De overheid zou actief burgerschap inzetten
als een instrument voor het bevorderen van sociale cohesie in een superdiverse
samenleving. Het Vlaamse beleid zal buddywerkingen nu ook implementeren in het
inburgeringstraject van nieuwkomers. Deze zogenaamde vierde pijler biedt de inburgeraar
een Vlaamse buddy aan met het oog op het versterken van zijn sociaal netwerk, wat het
integratieproces in de ontvangende samenleving zou versnellen. Dit uitgangspunt sluit
gedeeltelijk aan bij de contacthypothese van Gordon Allport (1954), die betoogt dat het bij
elkaar brengen van verschillende groepen de beste manier is om sociale integratie te
bevorderen. In dit onderzoek gaan we na wat de impact van deze buddytrajecten is op
de netwerkverbreding van nieuwkomers. Om die onderzoeksvraag te beantwoorden,
hanteren we een realistische evaluatie. Een dergelijke evaluatiemethode focust niet alleen
op de vraag ‘wat werkt’, maar ook ‘wat werkt, voor wie, waarom en onder welke
omstandigheden’ (White, 2009). In een eerste fase bevroegen we aan de hand van
realistische interviews beleidsmakers binnen het domein van integratie. In een volgende
fase kwamen coördinatoren van buddyprojecten aan bod. De respondenten
onderschreven onder meer het belang van een-op-een contact, vertrouwen en het
informele karakter van de praktijk. Een andere opvallende assumptie die uit de interviews
naar voren kwam, is dat het leren kennen van één iemand van de gevestigde bevolking, de
nieuwkomer ingang zou doen vinden in de bredere samenleving. Tegelijkertijd zeggen
coördinatoren niet te weten of ze met de buddywerking ook effectief het netwerk van de
nieuwkomer verbreden. Bovendien heeft het contact tussen buddy en nieuwkomer vaak
slechts een tijdelijke opzet. We kunnen dus spreken van een zekere dubbelzinnigheid
wanneer het op netwerkverbreding en buddyprojecten aankomt.



Allport, G.W. (1954). The nature of prejudice. Cambridge, MA: Perseus Books.
White, H. (2009). Theory-based impact evaluation: principles and practice. Journal of
development effectiveness, 1(3), 271-284.
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Titel:
De rol van de professional ten aanzien van de vrijwilligers in een buddyproject
Auteur(s):
Liesbeth Naessens en Peter Raeymaeckers (Universiteit Antwerpen)
Dit onderzoek start vanuit de vaststelling dat in veel westerse verzorgingsstaten
organisaties in toenemende mate een beroep doen op vrijwilligers om ondersteuning en
dienstverlening te bieden aan kwetsbare doelgroepen. De inzet en expertise van
vrijwilligers – gedefinieerd als mensen die in hun vrije tijd diensten verlenen aan anderen,
in een formele of informele organisatie – wordt vaak gezien als een aanvulling op de inzet
en expertise van professionals. Dergelijk complementair perspectief impliceert dat
vrijwilligers en professionals verantwoordelijk zijn voor verschillende taken en diensten.
Vrijwilligers worden dan ingezet vanwege hun specifieke expertise, nabijheid, vermogen
om vertrouwensrelaties op te bouwen met de doelgroep of juist omdat ze andere taken
opnemen dan professionelen. Men gaat er binnen het complementariteitsperspectief van
uit dat het combineren van vrijwilligers en professionelen tot een betere dienstverlening
en een verhoging van het welzijn van kwetsbare doelgroepen leidt.
Het is echter niet duidelijk hoe professionals de vrijwilligers, op casusniveau, op maat
ondersteunen in hun rol ten aanzien van mensen in een kwetsbare situatie. We
interviewden sociaal werkers (n = 4) en vrijwilligers (n = 13) om de samenwerking tussen
hen te analyseren in een buddyproject waarbij vrijwilligers ondersteuning bieden aan
mensen nadat ze uit de gevangenis zijn vrijgelaten. Uit de resultaten blijkt dat
professionals vrijwilligers op maat ondersteunen door middel van verschillende
interventies: ze delen hun kennis en expertise, bieden emotionele ondersteuning,
adviseren en coachen de vrijwilligers. Ten slotte tonen de data aan dat een professionele
sociaal werker actief ingrijpt in specifieke situaties. Deze bevindingen bevestigen dat
ondersteuning op maat door professionals onontbeerlijk is. De ondersteuning leidt tot een
verbetering van de leefsituatie van de cliënten en de realisatie van hun rechten. De
bevindingen tonen tevens aan dat complementariteit zijn grenzen kent.

23

Titel:
Buurtconciërges als preventieve schakel op het snijvlak van zorg, sociaal werk en
logistiek
Auteur(s):
Nicole Ketelaar, Dr. Peter Gramberg,, Astrid Altena,( Senior-onderzoekers lectoraat Social
Work Saxion Hogeschool, Enschede)
Als gevolg van de vergrijzing, het langer thuis wonen van ouderen, afnemende
beschikbaarheid van zorg- en sociaal werk professionals én mantelzorgers neemt de vraag
naar innovatieve en duurzame vormen van zorg en ondersteuning toe. Zorg verplaatst zich
meer en meer naar de eigen leef, en woonomgeving. In de gemeente Deventer is in 2021
gestart met een bijzondere samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, getiteld
‘Buur&Zo’. Daarbij leveren zogenoemde buurtconciërges vanuit een wijkservicecentrum
emissievrij goederen (zoals medicijnen, maaltijden, zorgtechnologie en was) aan
(kwetsbare) bewoners in de wijk. De buurtconciërge komt zo laagdrempelig in contact met
deze inwoners en signaleert of er extra hulp, zorg en/of ondersteuning gewenst is.
Inmiddels zijn er vier buurtconciërges in twee wijken in Deventer actief.
De rol van buurtconciërge is nieuw en bevindt zich tussen vrijwilligers en professionals in.
Afhankelijk van de vraag kunnen zij vrijwilligers of juist professionals (sociale wijkteams)
inschakelen. Door middel van supervisie, intervisie, logboeken, observaties en interviews
met verschillende partijen is gemonitord hoe het concept in praktijk wordt gebracht en
wat de (potentiële) bijdrage is aan kwetsbare burgers in de buurt, de bredere wijk en
gemeenschap. Inmiddels is Buur&Zo een stichting geworden, wat een vervolgstap
betekent in de ontwikkeling. De vroege signalering van kwetsbare mensen door de
buurtconciërges versterkt de preventie van sociaal werk en zorg wat dit tot een
veelbelovend concept voor de toekomst maakt.
In de presentatie zullen we met name ingaan op de resultaten van het logboekonderzoek,
omdat dit een goed beeld geeft van de praktijk en vraagstukken waar de buurtconciërges
dagelijks mee te maken hebben. Daarbij focussen we enerzijds op de relatie tussen
buurtconciërge en bewoners, anderzijds op de relatie tussen buurtconciërge met
professionals en vrijwilligers. Zo wordt duidelijk welke waarde deze nieuwe schakel kan
toevoegen aan het aanbod van ondersteuning aan buurtbewoners. We illustreren het
Buur&Zo concept aan de hand van een korte film.
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Titel:
Van God naar Staat en terug: de moeilijkheden en mogelijkheden van doorverwijzing
door seculiere welvaartsstaatsinstellingen naar religieus geïnspireerde
solidariteitsinitiatieven
Auteur(s):
Silke De Troyer, Elisabet Van Wymeersch en Griet Roets (Universiteit Gent en Universiteit
Antwerpen)
De seculiere welvaartsstaat werkt niet voor iedereen die op het grondgebied verblijft. De
verzorgingsstaat beschermt namelijk de sociale rechten van mensen die de nationale
identiteit hebben, als burgers. Omwille van een territoriale logica in combinatie met noties
van welvaartschauvinisme en de huidige neoliberale besparingen, vallen bepaalde
groepen zoals mensen met een precair verblijfsstatuut of dak- en thuislozen niettemin
vaak tussen de mazen van het net van de publieke hulp- en dienstverlening en is er sprake
van ‘non-take up’ van sociale rechten. Bovendien wordt aan bepaalde materiële en
psychosociale noden in dit kader eveneens niet tegemoet gekomen, wat ook betrekking
heeft op hulpvragers met een formeel staatsburgerschap. Wanneer men niet in staat is
(voldoende) hulp te verlenen, verwijzen welvaartsstaatsinstellingen in veel gevallen actief
door naar religieuze en levensbeschouwelijke solidariteitsinitiatieven.
Deze ontwikkelingen zorgen niet alleen voor (nieuwe) fricties, maar tegelijk ook voor
potentiële samenwerkingen tussen welvaartsstaatsinstellingen en religieuze- en
levensbeschouwelijke solidariteitsinitiatieven, gezien de toenemende focus op horizontale
subsidiariteit en het (her)opkomend religieuze middenveld. De wetenschappelijke
literatuur blijkt echter een geringe kennis over doorverwijzing van kwetsbare burgers
tussen publieke en private organisaties/ initiatieven te bevatten en bovendien benadert
bestaand onderzoek dit voornamelijk in kader van toegankelijkheid en drempels. Dit
onderzoek wil doorverwijzingsprocessen aan het licht brengen door maatschappelijk
werkers van OCMW’s en vrijwilligers van religieuze middenveldorganisaties te bevragen
en dieper in te gaan op hun relatie en doorverwijzingspraktijken.
In deze presentatie bespreken we de fricties, gevoeligheden, frequentie en kansen die
spelen in het doorverwijzingsproces tussen seculiere welvaartsstaatsinstellingen en
religieus geïnspireerde solidariteitsinitiatieven, op basis van een literatuurstudie en
interviews met maatschappelijk werkers van een OCMW en vrijwilligers in lokale religieuze
solidariteitsinitiatieven. We focussen daarbij op de mogelijkheden en moeilijkheden die
daarbij gepaard gaan.
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SESSIE 3:
Specifieke kwesties in het sociaal werk
Titel:
Moderne digitale technologieën in de strijd tegen kindermishandeling en huiselijk
geweld?
Auteur(s):
Eef Dooren-Sulsters (Docent onderzoeker Lectoraat Diversiteit en Orthopedagogisch
Handelen – Fontys Hogeschool Pedagogiek, Tilburg)
Het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind stelt dat het een fundamenteel recht van elk
kind is om veilig op te groeien. In Nederland worden echter jaarlijks naar schatting tussen
de 90.000 en 127.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling en huiselijk geweld
(Alink et al., 2018). De Wereld Gezondheidsorganisatie schat in dat er mondiaal maar liefst
1 miljard slachtoffers zijn (WorldHealthOrganization, 2006). Kindermishandeling en
huiselijk geweld vormen een hardnekkig probleem, waarvoor dé oplossing – voor zo ver
mogelijk – niet voorhanden is. In deze bijeenkomst richten we de spotlight op de
(on)mogelijkheden die de digitale revolutie biedt. Er worden op grote schaal nieuwe
digitale technologieën ontwikkeld en verfijnd, zoals het toegenomen gebruik van big
data, de inzet van machine learning etc… De kansen en mogelijkheden die deze
technieken bieden, lijken ongekend. Liggen er dan wellicht kansen in het gebruiken van
deze moderne digitale technologieën bij het inzicht krijgen in en/of vroegtijdig opsporen
van kindermishandeling en huiselijk geweld?
Op basis van literatuurstudie is verkend welke potentie het gebruik van de genoemde
technologieën kunnen hebben en kan worden gesteld dat de inzet zeker mogelijkheden
biedt (de Haan & Connolly, 2014; Gillingham, 2016; Keddell, 2015). Er zijn echter ook
belangrijke programmatische en ethische overwegingen welke zeker ook mee dienen te
worden genomen alvorens überhaupt aan grootschalige uitrol kan worden gedacht. Zo zijn
er vragen te stellen bij de kwaliteit van beschikbare data en zijn er de nodige
aandachtspunten bij het gebruik van algoritmes. Daarnaast zijn er allerhande ethische
vragen te stellen als het gaat om pogingen kindermishandeling en huiselijk geweld te
voorspellen aan de hand van automatisch gegenereerde risicoprofielen. Deze presentatie
geeft een korte inleiding in deze materie en sluit af met de vraag Should we be doing this
(Leslie, Holmes, Hitrova, & Ott, 2020)?
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Titel:
Bouwstenen voor een integrale aanpak van onveiligheid in gezinnen. Participatief
actieonderzoek naar hermeldingen bij Veilig Thuis Drenthe met behulp van
ervaringsdeskundigheid
Auteur(s):
Susan Ketner (lector integrale aanpak kindermishandeling Hanzehogeschool Groningen) en
Suzanne Kuik (onderzoeker lectoraat integrale aanpak kindermishandeling
Hanzehogeschool Groningen)
Uit verschillende onderzoeken (o.a. Steketee e.a., 2020) is gebleken dat geweld in
gezinnen vaak persistent is en moeilijk aan te pakken. In veel gezinnen is, ook na melding
bij Veilig Thuis, langdurig sprake van onveiligheid. Regio Drenthe wilde een onderzoek
naar het aantal hermeldingen bij Veilig Thuis dat ook handvatten kon bieden voor een
integrale aanpak van onveiligheid in gezinnen.
Participatief actieonderzoek was hiervoor bij uitstek geschikt. Dit is een specifieke vorm
van onderzoek, waarbij betrokkenen gezamenlijk complexe problemen in hun
(werk)praktijk oplossen (vgl. Eelderink, 2020). Het mooie aan deze vorm van onderzoek is
dat het onderzoeksproces zelf al een interventie is die verandering teweegbrengt.
Participatief Actieonderzoek is een heel passende manier om complexe problemen
waarbij diverse stakeholders betrokken zijn, ‘community up’ aan te pakken, dat willen
zeggen vanuit de gemeenschap van alle betrokkenen (ibid.). Ook de inzet van
ervaringsdeskundigen kan hierin een belangrijke rol spelen.
Het onderzoek heeft verschillende bouwstenen voor de aanpak van hermeldingen bij
Veilig Thuis opgeleverd: inhoudelijk, werkprocessen, informatiesystemen en
samenwerking. Op basis van deze bouwstenen zijn ingrediënten geformuleerd voor een
integrale aanpak van hermeldingen, gebaseerd op onderzoek en afgestemd met
ervaringsdeskundigen en professionals in het werkveld.
Vorm
We starten de presentatie met een korte uiteenzetting over het actieonderzoek en hoe
we ervaringsdeskundigen daarin hebben meegenomen. Vervolgens spelen we enkele
rondes ‘Over de streep’, dat is reageren op stellingen door voor of achter een lijn te gaan
staan. Daarna gaan we aan de hand van de stellingen met elkaar in gesprek over wensen
en grenzen ten aanzien van de inzet van ervaringsdeskundigen bij actieonderzoek.
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Titel:
Eigen regie in de ouderenzorg: Kennismaking met conversatie-analyse
Auteur(s):
Ellen Oosterkamp en Leonie Slots (Lectoraat Social Work, Hogeschool Saxion)
Conversatie analyse richt zich op de vraag hoe deelnemers in alledaagse gesprekken
elkaars uitingen opvatten, los van de eventuele bedoelingen van de sprekers. In de
analyse gaat het niet om de waarheid of wat goed of fout is, maar om hoe de taal wordt
begrepen door de ontvanger. Het perspectief van de deelnemers staat dus centraal.
Opnamen van gesprekken worden hierbij getranscribeerd met behulp van het CA
Jeffersonian transcriptie-systeem (die o.a. beurtwisseling, overlap, intonatie en klemtoon
zichtbaar maakt).
In het project ‘Eigen regie in de ouderenzorg: wensdenken of werkelijkheid?’ gebruiken we
deze manier van onderzoek doen. In dit project wordt met conversatie-analyse
onderzocht hoe ouderen en zorgprofessionals (en mantelzorgers) in de praktijk van
alledag betekenis geven aan eigen regie en welke van de gehanteerde strategieën
(in)effectief zijn.
We willen komen tot een wetenschappelijk onderbouwd advies voor een effectieve faceto-face en online gespreksvoering waarbij de eigen regie van ouderen ondersteund en
bevorderd wordt.
Context:
‘Eigen regie’ is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van leven van de nog steeds
groeiende groep thuiswonende ouderen in de inclusieve maatschappij. Maar als oudere
heb je te maken met een steeds grotere afhankelijkheid, waardoor eigen regie niet altijd
eenvoudig of wenselijk is. Om te blijven participeren in de samenleving is het cruciaal om
zelf keuzes te kunnen blijven maken op basis van eigen behoeften en capaciteiten, en in
soepele omgang met de (in)formele, sociale omgeving. Hoewel eigen regie doorgaans
wordt geassocieerd met positieve waarden zoals eigenaarschap, autonomie en
verantwoordelijkheid, zijn er ook kanttekeningen te plaatsen. Wie is bijvoorbeeld
verantwoordelijk voor welke keuze?
Om eigen regie effectiever vorm te kunnen geven, zo is het idee, is het nodig dat
zorgprofessionals inzicht krijgen in de (on)bedoelde gevolgen van hun
gesprekspraktijken.
De presentatie heeft de vorm van een ‘mini datasessie’. We bekijken een video-opname
en een bijbehorend Jeffersonian transcript. We gaan met de deelnemers actief aan de slag
aan de hand van een voorbeeld.
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Titel:
De polyfone symfonie omarmen. De omstreden levens van mensen met psychose in
begeleid wonen contexten
Auteur(s):
Alke Haarsma-Wisselink, Gustaaf Bos, Lian van der Krieke en Richard
Bruggeman (Lectoraat Centrum voor Samenlevingsvraagstukken aan de Hogeschool Viaa
(Academie Social Work & Theologie), i.s.m. het Universitair Medisch Centrum Groningen
(Rob Giel Onderzoekcentrum)
De polyfone symfonie omarmen. De omstreden levens van mensen met psychose in
begeleid wonen contexten.
Als PhD student met directe eigen ervaring met psychose, kom ik gedurende langere tijd
regelmatig langs bij mensen ‘met psychose’, en loop ik rond op een zestal begeleid wonen
contexten (zowel in de stad als op het platteland) in het noorden van Nederland. The
focus van mijn PhD studie is de samenwerking tussen alle informele en formele
belanghebbenden, met en rondom mensen met psychose. Aan deze ‘polyfone symfonie’ –
met een diversiteit aan stemmen die klinken – neem ik deel als onderzoeker
gebruikmakend van etnografische methoden, namelijk participerende observatie,
veldnotities, semigestructureerd interviewen, auto-etnografische reflexiviteit, en – samen
met mijn collega’s – teamreflexiviteit. Van augustus 2020 tot de lente van 2023 loopt mijn
langdurige, empirisch-ethische veldwerk, met als hoofdmoot de ontmoetingen met in
totaal 12 mensen met psychose. In de omgeving van deze mensen ontmoet ik daarnaast
allerlei werkers in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) zoals persoonlijk begeleiders,
activiteiten/trajectbegeleiders, verpleegkundigen en psychiaters. Ook organiseer ik
uitwisselingen met bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, woningbouw en wijkagenten.
Gedurende de interpersoonlijke kennismaking en afstemming – het binnen stappen en het
stimuleren van de uitwisseling tussen stemmen die gesmoord, zacht of luid klinken – put
ik uit een zgn. ‘ethiek van vriendschap’. Dit is een relationeel-ethische benadering van Lisa
Tillman-Healy (2003). We hopen dat ‘vriendschap als methode’ meer inzichten zal
opleveren wat er op het spel staat voor alle betrokkenen in de samenwerking met en
rondom mensen met psychose. Echter, het is ingewikkeld om op een meer persoonlijke
wijze verbindingen aan te gaan, in institutionele en professionele contexten (ons eigen
onderzoeksteam inbegrepen) met machtsasymmetrie en onderlinge afhankelijkheden.
De gerichtheid op het recht doen aan mensen, startend met mensen met psychose,
daarnaast anderen en ook mijzelf en mijn collega-onderzoekers, leidt tot vragen zoals:
Hoe kan ik (als onderzoeker met directe ervaring met psychose) de diverse mensen met
hun uiteenlopende perspectieven en motieven met een vriendschappelijke houding
tegemoet treden? In een ‘krachtenveld’ vol machtsongelijkheid en onderlinge
afhankelijkheid, gedurende langere tijd, en terwijl ik vaak (sterk) met mensen van mening
kan verschillen? Wat als ik mensen met psychose leer kennen en op mij beginnen te
rekenen? Hoe moet ik omgaan met inter/acties die mij ongemakkelijk maken of die mij
verwarren, bijvoorbeeld wanneer iemand denkt dat hij gesprekken mét mij heeft, terwijl
ik er zelf niet aan deelneem? Hoe kan ik mij een relatief neutrale houding blijven
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aanmeten, in het licht van o.a. eenzaamheid en on(aan)gepastheid, en met alle goede
bedoelingen, vooroordelen en bijpassende interventies die de ronde doen, gericht op
mensen met psychose?
Het doen van onderzoek met een ethiek van vriendschap omvat vele impressies en
expressies, die (bijna) geen plek kunnen hebben in hedendaagse professionele,
wetenschappelijke, ethische en politieke debatten. Deze relationele en situationele
inzichten kunnen gemakkelijk verdrongen worden door lineaire (beleids)idealen, gedreven
door de noodzaak om levens te verbeteren. Of ze worden in de kiem gesmoord vanuit
professionele zorgen over veiligheid en de angst om grenzen te overschrijden, om
misbruik en misstanden te voorkomen. Ik stel voor om met wie dat wil samen na te
denken over de betekenis en waarde van het maken van meer ruimte voor dit type
interpersoonlijke-inzichten.
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SESSIE 4:
Sociale samenhang en burgerparticipatie
Titel:
Sociale samenhang en brede welvaart: onderzoek naar de rol en betekenis van sociale
samenhang voor (gebiedsgerichte) transformatieprocessen
Auteur(s):
Maja Ročak (Lectoraat Sociale Integratie, Zuyd Hogeschool Sittard)
Brede welvaart is een steeds belangrijker concept in beleid en politiek, omdat het een
indicatie van de kwaliteit van leven en leefomgeving geeft, waarbij diverse
maatschappelijke indicatoren in ogenschouw worden genomen. Sociale samenhang is een
belangrijk onderdeel van brede welvaart, en een belangrijke factor om rekening mee te
houden in regionale transformatie-opgaven gericht op brede welvaart. In dit onderzoek
onderscheiden we twee dimensies van sociale samenhang: de relationele dimensie, die
betrekking heeft op (ver)bindingen tussen burgers/ sociaal kapitaal en belonging; en de
institutionele dimensie, die met name betrekking heeft op de verbinding tussen burgers
en instituties, en het vertrouwen en participatie van burgers in instituties. Deze studie
brengt in kaart wat de rol en betekenis van sociale samenhang is in relatie tot brede
welvaart, en gebiedsgerichte transformatieprocessen Onderzoeksvraag: Wat is de rol en
betekenis van sociale samenhang voor (gebiedsgerichte) transformatieprocessen gericht
op brede welvaart? wordt beantwoord aan de hand van een kwalitatieve casestudy in
Heerlen-Noord: een gebied dat slecht scoort op brede welvaart, en kampt met complexe
en meervoudige opgaven. Vanuit het perspectief van key stakeholders en burgers in het
gebied wordt in kaart gebracht hoe het gesteld is met de sociale samenhang, en welke
belemmeringen en kansen dat met zich meebrengt voor het vergroten van brede welvaart
middels gebiedsgerichte transformatieprocessen. Tot slot wordt er link gemaakt naar de
rol van de sociale professional in de brede welvaart discourse en in de (gebiedsgerichte)
transformatieprocessen. We concluderen dat de sociale professional als kritische
uitvoerder steeds opnieuw op zoek moeten gaan naar de best haalbare uitkomst voor het
zwakste belang. De sociale professional vervult daarbij de rol van kritische
gesprekspartner, zowel van overheid als van burger en gaat op zoek naar opheldering en
duiding van opvattingen over het goede leven en rechtvaardige interventies die dat
mogelijk kunnen maken.
Vorm presentatie: korte uitleg vak key results vervolgd door stelling(en) waarom het
publiek kan reageren.
Meer info:
https://www.socialevraagstukken.nl/het-nuttige-maar-sticky-concept-van-bredewelvaart/
https://www.neimed.nl/nl/nieuws/regionale-duiding-brede-welvaart-limburg-0
https://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/projecten-sociale-integratie/socialesamenhang-en-brede-welvaart
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Titel:
De Staten-Generaal lokaal sociaal beleid: een vast en duurzaam partnerschap tussen
sociaal werk, middenveld, mensen in een kwetsbare positie, onderzoekers en lokaal
bestuur
Auteur(s):
Nina Van Eekert, Mathias Verleyen en Peter Raeymaeckers (Universiteit Antwerpen)
Met de oprichting van de Staten-Generaal (SG) lokaal sociaal beleid door de staf
Antwerpen i.s.m. APSMO en Universiteit Antwerpen wordt er gedoeld op een vast en
duurzaam partnerschap tussen sociaal werk, middenveld, mensen in een kwetsbare
positie, onderzoekers en lokaal bestuur om zo hulp toegankelijker te maken voor zij die
dat het meeste nodig hebben en grondrechten te realiseren voor elke Antwerpenaar. De
SG van 6 februari 2020 was een startpunt, waaruit naast 5 krachtlijnen voor sterk sociaal
beleid ook ideeën en acties voort vloeide die meer aandacht en overlegd behoefden na de
Staten-Generaal wat resulteerde in werven. Een SG-werf is een traject over een bepaald
thema, gekoppeld aan één van de krachtlijnen, waar stad en middenveldorganisaties een
gezamenlijk engagement namen om tot concrete resultaten te komen
Binnen deze werven werden diversiteit en participatie vooropgesteld als belangrijke
uitgangspunten. Om deze participatie te garanderen wordt er volgend op deze werven
een participatietraject opgezet waarbij de bevindingen, besluiten en aanbevelingen van de
werven worden getoetst en verrijkt door het voeren van gesprekken met burgers die
gebruik maken of maakten van sociaal werk en sociaal werkers (ambassadeurs) die hiertoe
bijdroegen. Mathias Verleyen, Nina Van Eekert & Peter Raeymaeckers geven momenteel
dit participatietraject vorm en streven hierbij naar een reële deelname van de
ambassadeurs aan de vorming van lokaal sociaal beleid door hen actief te bevragen naar
hun noden, adviezen en visie en zo in open-ended dialoog met beleidsadvies alsook input
voor de SG 2.0. te formuleren. Participatie is een iteratief proces van bouwen, verfijnen en
verbeteren van thema gebonden kennis en aanbevelingen voor sociaal lokaal beleid. Op
‘samen en divers’ komen ze graag vertellen hoe dit participatietraject vorm gekregen
heeft, verlopen is en welke uitdaging ze tegen kwamen. Aan de hand van deze presentatie
gaan ze graag in gesprek met het publiek rond het vraagstuk hoe participatie in lokaal
sociaal beleid er uit zou kunnen of moeten zien.

33

Titel:
Mapping Gods work: drempels binnen het religieus en levensbeschouwelijk
geinspireerde welzijnslandschap om zich 'in kaart te (laten) brengen'
Auteur(s):
Sarah Maes (Universiteit Antwerpen/Katholieke Universiteit Leuven), Marjan Moris
(Universiteit Antwerpen), Bert Broeckaert (Katholieke Universiteit Leuven), Peter
Raeymaeckers (Universiteit Antwerpen) en Mieke Schrooten (Universiteit Antwerpen)
Het vierjarige FWO-SBO project ‘Soligion’ bestudeert de interacties van religieus en
levensbeschouwelijk geïnspireerde solidariteitsinitiatieven met
welvaartstaatsinstellingen.
Als onderdeel van dit project focust ons onderzoek op de eigenheid van religieuze en
levensbeschouwelijk geïnspireerde organisaties die actief zijn in het domein van
armoedehulpverlening in vijf Vlaamse steden. Daarbij bevragen we hoe dit belangrijke
stukje welzijnslandschap beter begrepen kan worden, in welke mate het reeds gekend en
ontsloten is, en hoe we het meer systematisch in beeld kunnen brengen. We streven naar
gedragen resultaten door de koppeling van doctoraatsonderzoek met een werkgroep
waarin beleidsmakers, religieus en levensbeschouwelijk geïnspireerde initiatiefnemers, en
geïnstitutionaliseerde welzijnsactoren zetelen. Samen werken we aan de ontwikkeling van
een digitaal instrument dat de kloof tussen de formele zijde van de welvaartsstaat en deze
bijzondere burgerinitiatieven kan helpen dichten.
In onze presentatie bespreken we inzichten uit het eerste 1,5 e werkjaar rond de drempels
die bestaan binnen het religieus en levensbeschouwelijk geïnspireerde welzijnslandschap
om zich ‘in kaart te (laten) brengen’. Bij de start van het onderzoek gingen we ervan uit
dat een verbeterde soort sociale kaart de oplossing zou zijn om de werking van religieus
en levensbeschouwelijk geïnspireerde solidariteitsinitiatieven en
welvaartstaatsinstellingen beter op elkaar af te stemmen. Op basis van
literatuuronderzoek en signalen uit de werkgroep dienen we deze aanname evenwel bij te
stellen. Een te nauwe focus op ‘in kaart brengen’ bracht namelijk belangrijke spanningen
in beeld die inherent zijn aan de huidige verhouding tussen actoren uit seculiere
instellingen en religieus & levensbeschouwelijk geïnspireerde solidariteitsinitiatieven,
maar ook leven binnen dit laatste veld zelf. Bij het bekijken van die spanningen, valt
bovendien een belangrijk onderscheid op tussen gevestigde religieus en
levensbeschouwelijk geïnspireerde welzijnsactoren en nieuwe, minder ingebedde spelers.
Deze laatste blijken o.a. moeilijk hun weg te vinden in de bestaande dynamieken tussen
beleid en middenveld.
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Titel:
Community Service Learning en onderzoek: een beloftevolle match?
Auteur(s):
Mieke Schrooten (Odisee Hogeschool / Universiteit Antwerpen) en Bea Van Robaeys (Karel
De Grote Hogeschool, Antwerpen)
Zowel de Karel De Grote Hogeschool als de Odisee hogeschool experimenteren al enkele
jaren met community service learning (CSL) als maatschappij-betrokken onderwijsvorm.
CSL is een vorm van ervaringsleren die academisch en ervaringsleren integreert binnen
een context van gemeenschapsdienstverlening. In de opleidingen sociaal werk van beide
hogescholen heeft het tot doel om diversiteitsbewuste samenwerkingsverbanden tussen
docent, student en werkveld te stimuleren. Het participatieve opleidingsmodel
identificeert drie basisprincipes: burgerlijke betrokkenheid, coöperatief en meervoudig
leren, en het belang van kritisch-reflexief leren.
In deze presentatie lichten we de basisprincipes van CSL toe, geven we aan hoe we die
toepassen in onze opleidingen en reflecteren we over het potentieel om CSL te linken aan
(praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek. We focussen hierbij op een aantal vragen:
Hoe verloopt ‘leren’ in een CSL-opleidingsonderdeel? Hoe kan CSL aandacht en begrip
voor minderheidsstemmen, -standpunten en ‘stilzwijgende kennis’ vergroten? Hoe
kunnen we de kennisdeling die deel uitmaakt van CSL koppelen aan onderzoek en vice
versa?
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SESSIE 5:
Hiaten van de welvaartstaat
Titel:
Wmo-gebruik in Overijssel in coronatijd
Auteur(s):
Peter Gramberg,, Karijn Lodewijks, (Onderzoekers lectoraat Social Work Saxion Hogeschool,
Enschede)
De hele wereld en zo ook Nederland is de afgelopen jaren geconfronteerd met lockdowns
die alle facetten van het leven raakten. Ook het aanvragen en gebruik van zorg in het
kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), zoals dagbesteding,
begeleiding en huishoudelijke hulp, werd een stuk lastiger. Tijdens de lockdowns
verminderde het aantal aanvragen dan ook. Daarna nam de zorgvraag weer toe, maar in
sommige gevallen op een minder hoog niveau dan daarvoor. De vraag is waarom het
beroep op de Wmo is verminderd en hoe mensen tijdens de lockdowns de (uitgestelde)
zorg hebben georganiseerd. Hebben mensen ten tijde van de lockdowns een bepaalde
kracht ontwikkeld om tot creatieve oplossingen te komen? Welke invloed heeft een
dergelijk invloedrijke periode in het leven op het eigen oplossingsvermogen van mensen?
Wat kan methodisch en organisatorisch anders worden gedaan om de kracht van het
informele netwerk beter in te zetten en te ondersteunen? De gevolgen van de lockdowns
voor het beroep op Wmo-zorg biedt de unieke mogelijkheid om te leren van een
crisissituatie voor het duurzaam toegankelijk houden van de Wmo.
Gefinancierd door de provincie Overijssel voert het Lectoraat Social work van Saxion
Hogeschool een casusonderzoek uit naar het gebruik van en de ervaringen met de Wmozorg in drie gemeenten: Hengelo, Rijssen-Holten en Ommen. Het onderzoek bestaat uit
een drietal samenhangende deelprojecten. Tijdens de presentatie zullen we met name
ingaan op het middendeel: de resultaten van een kwalitatief onderzoek onder
hoofdpersonen, familieleden, sociaal netwerk en professionele hulpverleners. Hierbij is
retrospectief met behulp van interviews onderzocht wat anders is gegaan waardoor er
geen beroep is gedaan op Wmo zorg en ondersteuning, hoewel daar wel aanleiding voor
was. Kernvraag is hoe deze bewoners de zorg en ondersteuning in deze periodes en
daarna hebben georganiseerd en welke lessen er, ook nu de lockdowns hopelijk voorbij
zijn, te trekken zijn voor de toekomst van de Wmo-zorg. Hierover gaan we ook graag met
de deelnemers in discussie aan de hand van een aantal stellingen.
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Titel:
Vele handen maken complex werk
Auteur(s):
Anke DeMalsche (Universiteit Antwerpen)
Voorbij het wantrouwen en op zoek naar samenwerkingen tussen seculiere en
levensbeschouwelijke actoren tijdens een valorisatietraject
Onder invloed van secularisering verloren welvaartsstaatsinstellingen hun voeling met
religie en levensbeschouwing. Vaak wordt dat aspect van identiteit als een privézaak
beschouwd en houden sociale professionals vast aan ‘neutraliteit’. Nochtans is religie en
levensbeschouwing onder invloed van migratie weer zichtbaar in de samenleving en zijn
de wortels van onze welvaartsstaat sterk met het levensbeschouwelijke veld vergroeid.
Daarnaast kunnen religieus en levensbeschouwelijk geïnspireerde solidariteitsinitiatieven
personen in kwetsbare posities ondersteuning bieden wanneer de welvaartsstaat hen niet
meer kan bereiken.
In deze presentatie stel ik een leertraject voor dat sociale professionals handvatten geeft
voor omgang met religie en levensbeschouwing en ga ik dieper in op uitdagingen die we
tijdens het organiseren van een participatietraject voor de ontwikkeling van dat leertraject
ondervonden. Een eerste uitdaging is de moeilijkheid om het diverse
levensbeschouwelijke veld aan tafel te krijgen in de werkgroep. Een tweede uitdaging is
elke stem uit de werkgroep een plaats geven in het leertraject en af te stemmen op een
product waar iedereen zich in herkend.
Met dit leertraject willen we op basis van inzichten uit het SOLIGION-onderzoeksproject
de kloof tussen welvaartsstaatsinstellingen enerzijds en religieus en levensbeschouwelijke
organisaties anderzijds overbruggen, door sociale professionals hun capaciteiten en
bewustzijn rond levensbeschouwing te versterken. Op die manier worden zij gesterkt
voor toekomstige contacten met het levensbeschouwelijke veld en kunnen ze reflecteren
over de rol van religie en levensbeschouwing in het sociaal werk.
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Titel:
Verlaten in de st(r)aat: sociaal werkers en burgerinitiatieven in actie voor en met
nieuwkomers
Auteur(s):
Neeltje Spit (Promovenda, Universiteit voor Humanistiek / Docent-onderzoeker, Fontys
Hogeschool Sociale Studies, Lectoraat Sociale Veerkracht, Eindhoven)
Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, om geloofsredenen of door klimaatverandering
is iets van alle tijden en ook nu weer een zeer actueel thema. Wanneer zij worden
opgevangen en een verblijfsstatus ontvangen, komen zij gedurende hun integratieproces
in aanraking met allerhande lokale sociaal werkers en burgerinitiatieven. In dit
promotieonderzoek onderzoeken we op welke wijze deze formele en informele partijen
de integratie van zogeheten statushouders beïnvloeden.
Aan de hand van een vergelijkende casestudy in de multiculturele aandachtswijk
Overvecht en de witte middenklasse gemeente Houten in Nederland, wordt de rol van
sociaal werkers en burgerinitiatieven in het integratieproces van statushouders in kaart
gebracht. Hiervoor is twee jaar veldonderzoek gedaan, waaronder een zestigtal interviews
met 30 statushouders uit met name Syrië en Eritrea,13 initiatiefnemers en 17 sociaal
werkers. Daarnaast is een viertal groepsinterviews uitgevoerd en zijn (participerende)
observaties gedaan tijdens activiteiten, bijeenkomsten en werkzaamheden.
Op basis van een eerste analyse stellen we dat Overvecht kan worden beschouwd als een
marktplein, vol dynamiek, creativiteit en mogelijkheden om van (hulp)aanbod gebruik te
maken, maar waar statushouders tegelijkertijd makkelijk overzicht verliezen en verloren
raken. Terwijl Houten eerder kan worden gezien als een huiskamer, geborgen en knus
maar waar tegelijkertijd een verstikkende, verlammende werking vanuit kan gaan.
Met deze beeldspraak willen we de beleidsdiscussie rond plaatsing van statushouders, en
de daarmee gepaard gaande activiteiten en professionele hulp, verdieping geven. Ook
vullen we zo bestaand onderzoek aan naar het effect van de samenstelling van buurten op
integratie van vluchtelingen (Gijsberts & Dagevos, 2007; Kearns & Whitley, 2015; Sim &
Bowes, 2007; Spicer, 2008; Vervoort, 2012) en naar het succesvol beïnvloeden van
integratie (Elliott & Yusuf, 2014; Garkisch, Heidingsfelder, & Beckmann, 2017; Robinson,
2014).
De presentatie zal worden gehouden aan de hand van twee visuele weergaven van de
situatie in beide gebieden.
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Titel:
Nu begrijp ik je definitief
Auteur(s):
Viviènne Wolterink (Saxion Hogeschool), Cindy Kuiper (Saxion Hogeschool), Ellen
Oosterkamp-Szwajcer (Saxion Hogeschool), Jeanet van de Korput (Hogeschool
Windesheim), Ruth Dalemans (Zuyd Hogeschool)
Context: Onze samenleving wordt sterker als iedereen volwaardig kan meedoen.
Belangrijke begrippen daarbij zijn participatie, gelijke kansen, toegankelijkheid en respect
voor de waardigheid en autonomie van iedere burger.
Om te participeren in de samenleving zijn taal/communicatieve vaardigheden essentieel.
Mensen die moeite hebben met deze basisvaardigheden, vinden minder snel een baan,
leven minder gezond en hebben minder grip op hun geldzaken. Het probleem is dat
professionals gewend zijn complex algemeen taalgebruik en vakjargon te hanteren,
maar ze zijn zich er vaak niet van bewust dat hun taal gebruik niet begrijpelijk is voor
alle burgers. Hierdoor ontstaan er miscommunicaties, gebeuren er fouten, komen mensen
niet tot actie met mogelijk grote nadelige consequenties.
Het project ‘Nu Begrijp ik je en doe ik mee!’ pakt dit probleem aan door antwoord te
zoeken op de onderzoeksvraag:
Welke talige, sociale en visuele regels kunnen professionalsgebruiken om
taalboodschappen zo te formuleren dat mensen zich gezien voelen en daadwerkelijk actie
durven, kunnen en willen ondernemen?
Beschrijving van het onderzoek: het betreft een tweejarig onderzoek; van september 2021
tot september 2023.In dit onderzoek wordt de huidige communicatieaanpak in drie
verschillende contexten in schriftelijke communicatie in kaart gebracht, prototypes
worden ontwikkeld en getest in de praktijk, en overstijgende kennis wordt verzameld
waarmee professionals burgers beter kunnen faciliteren bij hun begrijpen, reflectie en
handelen. Naast de taalboodschappen zelf, is er ook oog voor de context waarbinnen en
het moment waarop deze worden aangeboden.
Fase van het onderzoek: Op dit moment interviewen we professionals en cliënten over
taalboodschappen in de drie verschillende contexten; Stichting Koraal (organisatie met
betrekking tot wonen, leren, werken met mensen meteen beperking)(Zuyd), Gemeente
Almere (Windesheim), en Woningbouwvereniging IJsseldal Wonen (Saxion).
De presentatie: We geven jullie een kijkje in de eerste onderzoeksresultaten. Op
interactieve wijze gaan we in gesprek over taalboodschappen. Vragen die aan de orde
zullen komen zijn: hoe kunnen de taalboodschappen worden aangepast aan de
doelgroep? En hoe vergroten we de handelingsopties van de ontvangers?
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SYMPOSIUM 3:
Participatief actie onderzoek en sociaal werk
Auteur(s):
Kaat Van Acker (Odisee Hogeschool), Harm Deleu (Odisee Hogeschool), Saan van Elsen
(Universiteit Gent), Dries Dingenen (Universiteit Antwerpen) en Erik Claes (Odisee Hogeschool)

Introtekst symposium 3:
De populariteit van participatief actieonderzoek (PAR) groeit binnen sociaal werk, maar
het in de praktijk brengen van de participatie en wederkerigheid die kenmerkend zijn voor
PAR stelt onderzoekers voor vele uitdagingen. In dit symposium gaan we dieper in op de
kansen en uitdagingen van PAR om participatie en wederkerigheid te realiseren in de
onderzoekspraktijk aan de hand van vier bijdragen. De bijdrage van Harm Deleu (Odisee
Hogeschool) over verborgen thuisloosheid beschrijft hoe het betrekken van mensen met
ervaringen van thuisloosheid als co-onderzoekers in het beste geval kan zorgen voor
diepgaande vormen van kennis, maar ook talrijke methodische en ethische vragen
oproept. De bijdrage van Saan Van Elsen (Universiteit Gent) gaat over een participatief
actieonderzoek naar de vrijetijdsbeleving van jongeren in het Gentse beroepsonderwijs,
maar behandelt gelijkaardige uitdagingen. Hoe stel je een community samen waarin de
stem van jongeren echt centraal staat? En wie bepaalt in een participatief
onderzoeksopzet hoe de actie eruit dient te zien? De bijdrage van Dries Dingenen
(Universiteit Antwerpen) gaat verder in op het gegeven dat PAR kan empoweren en
democratiseren, maar – indien kritisch benaderd - ook kan controleren en domineren aan
de hand van reflecties over een PAR-project in het Antwerpse sociaal werk. De bijdrage
van Erik Claes tot slot staat stil bij de mogelijkheden van digital storytelling als
aanvaardbaar ethisch kader voor het realiseren van participatief actieonderzoek aan de
hand van terugblik en een vooruitblik op een jaar participatief actieonderzoek met
rechthebbenden op een leefloon.
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Titel:
Experimental collaborations: Participatieve methoden in onderzoek naar thuisloosheid
Auteur(s):
Harm Deleu (Odisee Hogeschool)
Dit abstract handelt over een lopend onderzoek naar informele sociaalwerkpraktijken
rond verborgen thuisloosheid in het Brussels Gewest. Sociaalwerkpraktijken vinden plaats
binnen een breed gamma aan organisaties zoals sportclubs, migrantenverenigingen,
kerken en welzijnsorganisaties. Via een survey exploreerden we ondermeer hoe deze
organisaties in contact komen met thuislozen, en welke ondersteuning ze bieden. Via
infographs en een webinar werden de bevindingen met de respondenten gedeeld en
besproken. Daarnaast bestuderen we enkele praktijken diepgaander via case study en
participatieve observatie. Op basis van opgebouwd vertrouwen ontstaan uit deze
participatie een aantal vormen van wat Estallela en Sánchez Criado beschrijven als
‘epistemic partnerships’. De onderzoekers stellen hun methodes daarbij af op de
aspiraties en vormen van kennisproductie van mensen met ervaringen van thuisloosheid.
Zij worden zoveel mogelijk benaderd als co-onderzoeker en niet als informant of
onderzoeksobject. Deze ‘experimental collaborations’ zorgen in het beste geval voor
diepgaande vormen van kennis gebaseerd op ervaringen die een win-win zijn voor de
onderzoekspartners. Ze brengen ook talrijke vragen met zich mee op onder meer ethisch
en methodisch vlak.
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Titel:
Een participatief actieonderzoek naar de vrijetijdsbeleving van jongeren (13-15j) in het
Gentse beroepsonderwijs
Auteur(s):
Saan Van Elsen (Universiteit Gent)
Met mijn presentatie neem ik het publiek mee naar de opstartfase van een participatief
actieonderzoek naar de vrijetijdsbeleving van jongeren (13-15j) in het Gentse
beroepsonderwijs. De onderzoeksopzet vertrekt vanuit een leefwereldbenadering en
hanteert fotografie als creatieve participatieve onderzoeksmethode. Het onderzoek tracht
te achterhalen wat de betekenis van vrije tijd is binnen de ruimere leefwereld van de
jongeren. Speciale aandacht gaat uit naar de (1) afbakening van tijdsregimes, (2) betekenis
van betrokken actoren en (3) invloed van de publieke/private en digitale ruimte. Diverse
artikels uit het kinderrechtenverdrag in acht genomen en vanuit het uitgangspunt dat
jongeren actieve betekenisverleners én expert over hun eigen leefsituatie zijn, streeft het
onderzoek de stem van jongeren centraal te stellen en een platform aan te bieden om
deze te laten weerklinken. Op het moment van de presentatie zal het veldwerk net lopen.
De klemtoon tijdens de presentatie ligt dus op het voorbereidende werk. Specifiek
vestigen we de aandacht op zowel de participatieve, als de actiegerichte component van
het onderzoek. Hierbij zal de spanning tussen de rol van de onderzoeker en het eerder
kunstmatig (op papier) creëren van een participatief traject als een rode draad doorheen
de presentatie lopen. Want hoe stel je een community samen? En wie bepaalt in een
participatief onderzoeksopzet hoe de actie eruit dient te zien? Tot slot zijn we ons ervan
bewust dat hoewel het onderzoek over de vrijetijdsbeleving gaat, we d.m.v. PAR een
interventie binnen dit onderzoeksgebied opzetten: we doen immers onderzoek naar
vrijetijdsbesteding maar bieden tegelijkertijd ook een vorm van vrijetijdsbesteding aan. De
presentatie sluit af met een reflectie over de mogelijke implicaties hiervan.
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Titel:
De dubbele verbinding van Participatief Actie Onderzoek: reflecties op basis van een
actieonderzoek in het Antwerpse sociaal werk
Auteur(s):
Dries Dingenen (Universiteit Antwerpen)
In deze presentatie/paper reflecteer ik op basis van een first person actieonderzoek over
de dubbele verbinding van participatief actieonderzoek (PAR): het gegeven dat PAR zowel
kan empoweren en democratiseren als kan controleren en domineren. PAR biedt sociaal
werkers en de groepen waarmee zij werken handvaten om doelbewust en systematisch te
streven naar oplossingen voor problemen waarmee zijn in hun praktijk en leven
geconfronteerd worden. PAR verdient daarom volgens mij een prominentere plaats
binnen het sociaal werk onderzoek en binnen de sociaalwerkpraktijk, twee velden die PAR
moeiteloos met elkaar verbindt. Het is net die connectie tussen onderzoek en praktijk die
een transformatieve kracht in zich huist en die een voedingsbodem vormt voor de noties
van democratisering en empowerment. Mijn analyse toont aan welke cruciale rol de
onderzoeker hierin kan spelen. De transformatieve, democratiserende en empowerende
beloftes die uitgaan van PAR dienen echter ook kritisch benaderd te worden. Een kritische
(zelf)reflectie op basis van first-person onderzoek kan beschouwd worden als een inherent
onderdeel van PAR. Binnen deze presentatie/paper, zal ik daarom teruggrijpen naar mijn
eigen ervaringen binnen een PAR-project in het Antwerpse sociaal werk om aan te tonen
dat een eenzijdige kijk op PAR als een louter democratiserende praktijk slecht een deel
van het verhaal schetst. PAR, en meer algemeen ‘participatie’, behelst namelijk ook een
controlerende of dominerende kracht die vaak onderbelicht blijft. Op basis van deze ‘firstperson’ analyse beschrijf ik de evolutie die ik meemaak als actieonderzoeker, de uitdaging
om het machtsdenken binnen te brengen in mijn onderzoek en de twijfels die ontstaan
door de kritische reflecties hierover.

43

Titel:
Kwetsbaarheid van Brusselaars met leefloon doen kantelen. Een participatief
actieonderzoek
Auteur(s):
Erik Claes (Odisee Hogeschool)
Deze presentatie biedt een terugblik en een vooruitblik op een jaar participatief
actieonderzoek met rechthebbenden op een leefloon. Dit onderzoek kreeg en krijgt vorm
via de methodiek van digital storytelling. In de presentatie komen twee vragen aan bod. 1.
Hoe draagt digital storytelling bij tot het opbouwen van ervaringskennis met
rechthebbenden op een leefloon. 2. In welke mate biedt digital storytelling een
aanvaardbaar ethisch kader voor het realiseren van participatief actieonderzoek?
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SYMPOSIUM 4:
Denken over sociaal werk: over de relatie tussen praktijk en theorie
Auteur(s):
Peter Raeymaeckers (Universiteit Antwerpen), Jeroen Gradener (Hogeschool van
Amsterdam), Marc Hoijtink (Hogeschool van Amsterdam), Sylvie van Dam (Universiteit van
Antwerpen), Marcel Spierts (Onderzoek en Ontwikkeling)
Introtekst symposium 4:
In dit symposium reflecteren we over de relatie tussen theorie en sociaalwerkpraktijk op basis van
het boek ‘denken over sociaal werk’. Sinds de hoogdagen van de pioniers van sociaal werkers tot
aan de meest actuele debatten over sociaal werk, is er over de relatie tussen theorie en praktijk al
menig debat gevoerd. Meer nog, de verhouding tussen theorie en praktijk is er één van ettelijke
ruzies en conflicten. Toch horen praktijk en theorie bij elkaar, meestal kameraadschappelijk, soms
liefdevol, vaak als tegenpolen maar steeds onafscheidelijk. Er is geen enkele praktijk mogelijk
zonder theorie, en andersom, theorie zonder praktijk wordt al snel irrelevant. Reflectie over hoe
de relatie tussen praktijk en theorie er kan uitzien is echter belangrijk. Al te vaak wordt er vanuit
een ‘toolkit approach’ gedacht waarbij wordt verwacht dat de theorie de nodige handvatten en
methodes aanreikt op basis waarvan de sociaal werker aan de slag gaat. In navolging
Flyvbjerg (2006) willen we afstappen van een dergelijk deterministisch perspectief. Theorie wordt
hierbij gereduceerd tot een instrumentele gereedschapskist (Lizardo & Strand, 2009). Deze ‘toolkit
approach’ kijkt naar de sociaal werker als een rationele actor die diverse theorieën onder de knie
heeft en aangepast aan de situatie de juiste stukken vanuit deze theorieën kan toepassen om een
gepast antwoord en handelen te laten zien. Net zoals de loodgieter met de juist stukken uit zijn of
haar gereedschapskist een probleem kan ‘fixen’, wordt de sociaal werker beschouwd als een
deskundige die vanuit zijn of haar gereedschapskist de juiste handvatten dient te halen om een
probleem op te lossen. Hoewel dit idee van een gereedschapskist zeer aantrekkelijk lijkt, heeft
deze benadering toch enkele belangrijke tekortkomingen. In dit boek zijn we de visie van Fook zeer
genegen. Zij definieert theorie van het sociaal werk als een set van intellectuele concepten die een
beginnend referentiekader bieden van waaruit nieuwe situaties kunnen worden aangevoeld. Meer
concreet stelt Fook dat theorie een bijdrage kan leveren bij het reflectieproces van sociaal
werkers. Dit kan hen in staat stellen om te gaan met nieuwe, complexe en onzekere situaties.
Theorie initieert een proces waarin professionals nadenken over wat ze moeten weten om hun
dagelijkse praktijk op actieve wijze vorm te geven. Theorie daagt uit, zorgt voor meningsverschil en
laat nadenken om te doen. Theorie betwist en daagt ervaringsgerichte kennis uit, heeft een impact
op discoursen, ideeën en paradigma's, en verschaft nieuwe inzichten als sociaal werkers
geconfronteerd worden door ingewikkelde problemen en complexe praktijkvraagstukken.
In dit symposium gaan we op basis van vijf presentaties in op de relatie tussen theorie en praktijk.
Meer specifiek worden inzichten behandeld van Michel Foucault en Richard Sennett en worden
theorieën belicht over de publieke sfeer, democratisch sociaal werk en Ubuntu. In elk van deze
presentaties wordt ingegaan op wat deze theorieën kunnen betekenen voor het sociaal werk en
op welke manier sociaal werkers hiermee aan de slag kunnen gaan.
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SESSIE 6:
Politisering 2 (V018)
Titel:
Politisering voorbij de spraakverwarring
Auteur(s):
Jan Naert (Universiteit Gent) en Bart Van Bouchaute (Artevelde Hogeschool)
Wat betekent “politisering” nu echt? Deze bijdrage wil ingaan op de spraakverwarring die
ontstaat tussen politisering en de klassieke politieke opdracht van sociaal werk. Maar
evengoed tussen politisering en andere theoretische benadering gebaseerd op
deliberatieve democratie die haaks staan op “dissensus” als uitgangspunt. Als we
politisering beschouwen als praktijken die bijdragen tot het publieke meningsverschil, dan
hangt dit onverbrekelijk samen met onderliggende machtsverhoudingen.
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Titel:
De politiek van sociaal werk
Auteur(s):
Jeroen Boekhoven (docent-onderzoeker Hanzehogeschool Groningen)
Beschrijving
Als de mens een politiek dier is, zoals Aristoteles beweerde, dan is een sociaal werker dat
ook. Een vakgebied dat zicht geeft op de mens als politiek dier is de politieke antropologie,
een vakgebied dat is gericht op de structuren en werking van politieke arena’s, waarbij die
arena’s niet per se samenvallen met de politiek met een grote P (van politici, regeringen,
beleidsmakers) maar juist ook met politiek met een kleine p, ook wel micro-politiek
genoemd (zoals antropologen vaak meer gericht zijn op cultuur met een kleine c dan op
Cultuur met een grote C).
De samenhang tussen de politiek met een grote P en politiek met een kleine p zijn van
groot belang voor sociaal werkers, en ook daarover levert politieke antropologie inzichten
die relevant zijn voor sociaal werkers die, hoe dan ook, onderdeel uitmaken van politieke
arena’s.
Vorm
De presentatie begint met een korte uiteenzetting over politisering in en van sociaal werk
aan de hand van inzichten uit de politieke antropologie, waarna aan de hand van een
casus zwijgend gedebatteerd en informatie uitgewisseld wordt over de manier waarop
sociaal professionals zouden kunnen of moeten politiseren.
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Titel:
Prefiguratieve politiek als politiserende sociaalwerkpraktijk
Auteur(s):
Pascal Debruyne (Odisee Hogeschool)
We vragen aandacht voor een minder belichte strategie van politisering die nochtans veel
traditie én potentieel heeft voor het sociaal werk: in prefiguratieve praktijken, vaak in de
schaduw van het sociaal werk, experimenteren we alvast met gewenste veranderingen in
de samenleving waarbij doel en middel met elkaar verstrengeld zijn.

48

Titel:
Praktijken van politisering en beleid beïnvloeding: een casestudyonderzoek
Auteur(s):
Björn Carré (Universiteit Antwerpen, Departement Sociologie)
Inhoud:
Binnen onderzoek gericht op de non-profit sector is er de laatste twee decennia veel
aandacht besteed aan de mate van beleidsbeïnvloeding – policy advocacy binnen de
Engelstalige literatuur – en de mogelijks beïnvloedende factoren die hiermee
samenhangen: zowel versterkend als afremmend (vb. organisatiegrootte) (Almog-Bar &
Schmid, 2014). Beleidsbeïnvloeding kan hierbij gedefinieerd worden als het trachten te
beïnvloeden van institutionele elites (vb. bedrijfsleiders en politici) aan de hand van
allerlei strategieën (Jenkins, 2006). Het wordt echter steeds duidelijker dat de politieke rol
van non-profitorganisaties zich niet beperkt tot beleidsbeïnvloeding alleen (Fung, 2003). In
zowel de praktijk als academische wereld is er namelijk toenemende belangstelling voor
een andere, gedeeltelijk overlappende, uitingsvorm: politisering. Bij deze uitingsvorm van
politieke rolopname staat het aanwakkeren en vormgeven van het publieke
meningsverschil centraal, andermaal aan de hand van verschillende strategieën (Warren,
2003). Echter, we stellen vast dat empirisch onderzoek omtrent politisering vrij schaars en
beperkt is, alsook dat de dynamiek tussen de verschillende uitingsvormen van politieke
rolopname nauwelijks aan bod komt binnen de bestaande literatuur. Binnen onze
onderzoeksopzet kiezen we er dan ook voor om (a) exploratief op zoek te gaan naar
praktijken van politisering en beleidsbeïnvloeding en de dynamiek tussen beide alsook om
(b) inductief op zoek te gaan naar mogelijks beïnvloedende factoren voor politieke
rolopname en de mate waarin dit verschilt naargelang de uitingsvorm, namelijk
beleidsbeïnvloeding of politisering. Om deze onderzoeksdoelstellingen te bereiken, kiezen
we voor een casestudyonderzoek bij zes non-profitorganisaties. Deze organisaties werden
geselecteerd op basis van een bestaande dataset (N = 496 non-profitorganisaties in
Vlaanderen), waarbij variaties in de mate van beleidsbeïnvloeding en politisering werden
meegenomen. Hoewel het onderzoek zich momenteel in de fase van de dataverzameling
bevindt, zijn er al een aantal preliminaire bevindingen die naar boven komen drijven:
missie en ontstaansgeschiedenis lijken belangrijke factoren te zijn voor beide
uitingsvormen van politieke rolopname.
Presentatievorm:
Ik zou mijn onderzoek willen presenteren aan de hand van tekeningen/cartoons die mijn
verhaal op scherp stellen en mijn bevindingen voldoende helder en duidelijk naar voor
brengen. Eventueel ook door gebruik te maken van de quotes van de respondenten. Het is
de bedoeling om te werken met het softwareprogramma PREZI, aangezien dit meer
dynamiek en grafische mogelijkheden toelaat in vergelijking met de meer traditionele
presentatiesoftware.
Literatuur:
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SESSIE 7:
Diversiteit en participatie in het onderwijs
Titel:
Diversiteit en inclusie binnen de hogeschool
Auteur(s):
Hanske Douwenga en Anna van Spanje-Hennes (Onderzoekers lectoraat Jeugd,
Hogeschool Utrecht)
Diversiteit is een breed begrip dat op verschillende manieren opgevat en geïnterpreteerd
kan worden. Als je het met elkaar over diversiteit hebt, ‘verstaan’ we elkaar niet altijd
vanzelfsprekend. Voor de één heeft diversiteit te maken met gender, voor de andere met
religie en weer een ander heeft het over etniciteit. Diversiteit is een actueel thema in het
maatschappelijke debat. Maar in het debat blijkt dat de term diversiteit en inclusie ook
nog steeds heel divers wordt opgevat. Na de moord op de docent Samuel Paty in Frankrijk
wordt er veel gesproken over de rol van het onderwijs. Welke rol heb je als leerkracht
binnen het basisonderwijs en als docent op een middelbare school om het ‘goede gesprek’
te voeren? Word je hier bij je opleiding al eigenlijk voldoende op voorbereid?
In ons onderzoek zijn we bij de educatieve opleidingen van de HU gaan bekijken hoe zowel
studenten als docenten aankijken tegen het begrip diversiteit en inclusie. Wat verstaan we
bij de educatieve bachelor- en masteropleidingen er eigenlijk onder en wat betekent dit
voor bijvoorbeeld curricula en bredere beleidsafspraken? We hebben dit onderzocht aan
de hand van enquêtes en interviews.
In deze sessie delen we onze bevindingen en geven we je input om het gesprek over
diversiteit en inclusie binnen je eigen gelederen verder op te pakken.
Onze werkvorm zal de fishbowl zijn, waarbij deelnemers actief deel kunnen nemen aan
het gesprek door aan te schuiven.
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Titel:
Zelden gehoord. Het potentieel van de stem van studenten in participatief onderzoek
naar diversiteit in het hoger onderwijs
Auteur(s):
Miranda Poeze (Hogeschool VIVES) en Els Teijsen (Hogeschool UCLL)
De instroom en doorstroom van studenten met een migratieachtergrond blijft achter in
vergelijking met studenten zonder migratieachtergrond. Acties die worden opgezet om
een diverse studentenpopulatie aan te trekken en te behouden worden vaak top-down
opgezet, waarbij er voornamelijk over en niet met deze studenten zelf wordt gesproken.
Tegelijkertijd is er meer aandacht voor studentenparticipatie, waarbij studenten steeds
vaker worden gezien als actieve bijdragers die het onderwijslandschap helpen verbeteren
en waarbij studenten worden gezien als de drijvende kracht voor verandering.
Desondanks wordt de stem van ondergerepresenteerde groepen zelden gehoord. Toch is
het belangrijk om deze stemmen te erkennen en te valideren om zo studenten meer te
betrekken bij het hoger onderwijs, maar ook om zo de gevestigde orde van het autoritaire
‘midden’ te verstoren. In het Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO)
Diversiteit in het hoger onderwijs: instroom en doorstroom van studenten met een
migratieachtergrond (2019-2022), een samenwerking tussen hogescholen VIVES en UCLL,
wordt sterk ingezet op studentenparticipatie. Zo werd op beide hogescholen sinds eind
2020 een Raad van Inspiratie opgestart. In deze Raden zijn voornamelijk studenten met
een migratieachtergrond vertegenwoordigd en wordt tijdens maandelijkse bijeenkomsten
in dialoog gewerkt van probleemanalyse tot -oplossing. Naast het belang van het effectief
horen en erkennen van ‘zelden gehoorde’ stemmen, worden tijdens deze presentatie de
werking, inhoud, en concrete voorstellen van de Raden van Inspiratie voorgesteld. Tevens
staan we stil bij de (potentiële) impact van deze vorm van studentenparticipatie, voor de
studenten en de onderwijsinstelling.
Presentatievorm
In deze presentatie staat de stem van studenten centraal. Middels videofragmenten,
citaten en beelden van de studenten zelf krijgen we zicht op hun ideeën en ervaringen.
Verder zal de presentatie worden ondersteund via een PowerPoint.
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Titel:
Samen onderzoeken en leren met jongeren, gezinnen en professionals: een speeddate
sessie
Auteur(s):
Kitty Jurrius, Charlotte Vissenberg, Quinta Ansem, Jeanet van de Korput, Sharon Stellaard,
Renate Werkman, Natasja Hornby , Nicole de Boer, Mireille Donkervoort (Lectoraat
Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg, Hogeschool Windesheim in Almere)
In deze uitwisselingssessie willen we graag met elkaar in gesprek over de invloed van
(nationale) systemen op de wijze waarop de samenleving inclusief wordt ingericht voor
alle jongeren en hun gezinnen en de kansen en uitdagingen die dit meebrengt voor
onderzoek. Het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg organiseert met 8
onderzoekers een bewegende speeddatesessie gevolgd door een ronde tafel waarin het
doen van participatief onderzoek met jongeren, gezinnen en professionals centraal staat.
Dit doen we op basis van lopende onderzoeken en leertrajecten op het gebied van
jongeren die maatschappelijke diensttijd doen, jeugdprofessionals die worden begeleid in
het actieleren, onderzoek naar intergenerationele overdracht van ouders op kinderen,
onderzoek naar de uitstroom van jongeren uit de residentiële zorg, preventief en
veerkrachtig jeugdbeleid, het vergroten van studie- en arbeidsparticipatie voor en met
jongeren met een beperking en de ontwikkeling van een vernieuwende aanpak voor de
begeleiding van kwetsbare gezinnen in Almere. Ook de vraag hoe participatie van mensen
met ervaringskennis hier een rol in kan spelen komt aan bod. We willen graag een
uitwisseling met onderzoekers realiseren op de vraag welke keuzes in de Nederlandse en
Vlaamse samenleving en in het sociaal werk worden gemaakt die de mate van inclusie van
jongeren beïnvloeden en wat dit betekent voor sociaal werk onderzoek.
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Titel:
Institutioneel racisme in het hoger beroepsonderwijs
Auteur(s):
Charlotte Wekker (Hanzehogeschool)
Elif (23, Turkse achtergrond, student aan de Hanzehogeschool Groningen) zegt: 'Je merkt
echt dat er een verschil is in hoe mensen met een migrantenachtergrond worden
behandeld, in de klas of tijdens vaardigheidstoetsen, en daar wordt niet over gesproken.'
Hiervan wordt gezegd dat de persoon het niet zo heeft ervaren of bedoeld. Ze vragen altijd
om bewijs dat het racistisch bedoeld was. 'Maar dat kan ik niet bewijzen.'
Claire (22, Caribische achtergrond, student aan de Hanzehogeschool): ‘Ik vecht tegen het
beeld dat we minder zijn, maar ik geloof zelf dat ik minder ben. Ik heb het gevoel dat ik hier
niet thuishoor. Vanwege mijn talenkennis en omdat ik minder ben. Het voelt gewoon zo.
Dat ik minderwaardig ben.'
Het hoger beroepsonderwijs heeft een overwegend witte, middenklasse cultuur waarin
alledaags racisme bestaat en studenten van kleur - meestal onbedoeld - niet dezelfde
kansen hebben als witte studenten (Felten et al., 2021).
Wat betekent het voor de professionele ontwikkeling van studenten als zij racisme
ervaren in het onderwijs? Hoe ervaren docenten de interactie met studenten met een
niet- Westerse migratieachtergrond en hoe stimuleren zij hun professionele ontwikkeling?
Charlotte Wekker gaat in op het kwalitatieve onderzoek waarbij de Hanzehogeschool
Groningen als onderzoekscontext fungeert. Het onderzoek legt patronen binnen het
fenomeen institutioneel racisme in het hoger beroepsonderwijs bloot. Via een sociaal
constructivistische onderzoeksopzet worden ervaringen van alledaags racisme discursief
gemaakt en wordt helder hoe docenten (veelal) onbewust, ongelijke kansen in stand
houden.
Charlotte Wekker is net met het onderzoek gestart. Zij heeft een vooronderzoek gedaan
binnen de Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool naar ervaringen van
alledaags racisme die zijn vastgelegd in het boek ‘Het was maar een grapje’.
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SESSIE 8:
Ouderschap
Titel:
Opvattingen van pedagogisch medewerkers over ouderschap en de manier waarop zij
vaders betrekken in de kinderopvang
Auteur(s):
Inge Saris-van Bijnen (Docent Opvoedingsondersteuning - Orthopedagogiek I Fontys
Hogeschool Pedagogiek) en Iris Andriessen (Lector Diversiteit en (ortho-)pedagogisch
Handelen I Fontys Hogeschool Pedagogiek, Tilburg)
Hoewel de invulling van het vaderschap door de jaren heen verandert (McGill, 2014) en de
verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders in Nederland langzaam verschuift
(van den Brakel et al., 2020), blijft er sprake van een genderspecifieke arbeid- en
zorgverdeling, waarbij moeders vaak bewust en onbewust als primaire opvoeders worden
gezien. Seksistische opvattingen houden deze verdeling in stand (Glick & Fiske, 2011).
Professionals met sterkere seksistische opvattingen zijn minder bereidheid om vaders te
betrekken bij de zorg van kinderen (Brewsaugh, Masyn & Saalloum, 2018). Dit kan
(onbedoelde) gevolgen hebben, bijvoorbeeld wanneer moeders meer of andere
informatie krijgen dan vaders. Het (onbewust) uitsluiten van vaders leidt tot een lagere
vaderbetrokkenheid, terwijl een hogere betrokkenheid van vaders positieve effecten heeft
op de ontwikkeling van het kind (Sarkadi, Kristiansson, Oberklaid & Bremberg, 2008).
Professionals hebben de verantwoordelijkheid om alert te zijn op welke sociale normen zij
reproduceren en bestendigen en hoe zij daarmee eventueel ruimte beperken voor (in dit
geval) ouders om hun eigen weg te kiezen. Professionals zijn ook in de positie om de
bestaande normen ruimer te interpreteren en zo ruimte te scheppen voor ouders die het
bestaande rollenpatroon willen doorbreken.
In dit onderzoek vragen we pedagogisch medewerkers van 90 locaties in de kinderopvang,
middels een online vragenlijst, naar hun (impliciete) opvattingen over de rolverdeling
tussen mannen en vrouwen, hun ideeën over vader- en moederschap en de manier
waarop zij ouders betrekken. We verwachten dat pedagogisch medewerkers met sterkere
seksistische opvattingen (a) een meer traditionele opvatting hebben over de rolverdeling
tussen mannen en vrouwen (b) het opvoedgedrag van moeders meer relateren aan
emotionele betrokkenheid dan dat van vaders en (c) dat zij rapporteren dat zij makkelijker
moeders informeren dan vaders. Aanvullend is kleinschalig kwalitatief onderzoek gedaan
onder ouders over hun ervaringen met bejegening in de kinderopvang.
Presentatie:
We presenteren onze eerste bevindingen (PPT) en illustreren deze adhv uitspraken van
ouders die hun ervaringen delen waarin zij zich bevestigd of bekritiseerd voelden in hun
verdeling van werk en zorg en de manier waarop zij bejegend werden in de kinderopvang.
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Titel:
Jonge vaders in het vizier
Auteur(s):
Marijke Sniekers (Onderzoeker Lectoraat Sociale Integratie, Zuyd Hogeschool, Sittard)
Hulpverlening aan gezinnen en ouders in Nederland heeft nog weinig expliciete aandacht
voor vaders, met name jonge vaders, hun ondersteuningsbehoefte en hoe zij hun
vaderschap ervaren en invullen (Jansma & Sondeijker, 2019). Jonge vaders staan over het
algemeen niet positief tegenover de hulpverlening vanwege associaties met falen,
ondermijning van hun gezag of angst om niet serieus genomen te worden (Gesell & Van
Dijk, 2010). Er zijn echter indirecte aanwijzingen dat jonge vaders behoefte hebben aan
ondersteuning bij het vervullen van de rol als kostwinner en opvoeder (Gesell & Van Dijk,
2010).
Een samenwerkingsverband van zorg- en hulpverlenende organisaties in Heerlen wil de
bestaande hulpverlening voor jonge ouders versterken door vaderschap expliciete
aandacht te geven. Deze (jeugd)professionals uit het Jonge Ouder Project (JOP) erkennen
een handelingsverlegenheid naar jonge vaders en wensen een attitudeverandering omdat
zij vaders onvoldoende op het netvlies hebben. Lectoraat Sociale Integratie (Zuyd
Hogeschool) is daarom met het JOP een actie-onderzoek gestart met als doel de
bestaande methodiek van het JOP verder te ontwikkelen zodat deze niet alleen aansluit bij
jonge moeders, maar ook bij jonge vaders.
In dit actie-onderzoek is het van belang dat jonge vaders als ervaringsdeskundigen
participeren. Het onderzoek bestaat uit 4 fasen. De eerste onderzoeksfase was gericht op
een verkenning van jong vaderschap vanuit de ervaringen van jonge vaders en vanuit de
dagelijkse praktijk van de professionals. De realiteit bleek weerbarstiger ondanks
laagdrempelige strategieën om jonge vaders te vinden. De dilemma’s en paradoxen in het
bereiken van jonge vaders in deze eerste fase staan centraal in deze deelsessie, maar ook
delen we onze creatieve werkwijze. In de presentatie dagen we de deelnemers uit middels
stellingen over de paradoxen die we tegenkwamen over het leven en het overleven van de
jonge vaders.
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Titel:
De binding van ouders met anderen
Auteur(s):
Monique Engelbertink (hoofddocent en onderzoeker, Saxion Hogeschool | Social Work
AMM | Lectoraat Social Work - relatie ouder kind)
Context
De alliantie tussen professional en cliënt is een belangrijke factor bij het slagen van
hulpverlening. Als het gaat over hulpverlening aan moeders, blijkt dat de band tussen
professionals en moeders is gerelateerd aan een betere start voor het kind bij de geboorte
en de ontwikkelingskansen voor moeder en kind (Jack et al., 2005). Het vertrouwen van
ouders in professionals heeft invloed op het aannemen van informatie en steun en het
voortzetten ervan (De Vries, 2017). Als het vertrouwen hoog is, voelt de professional vaak
als een vriend die de nodige extra kennis bezit (Myora et al., 2013).
Naast het vertrouwen van ouders in professionals is ook het vertrouwen in anderen van
belang voor de ontwikkeling van een kind. Sociale steun blijkt een beschermende factor te
zijn bij het opvoeden van kinderen. Het kind ontwikkelt hierdoor verschillende
interpersoonlijke vaardigheden (Ketner, 2021). Voor ouders met een sterk informeel
netwerk geldt dat zij meer zelfvertrouwen hebben in hun rol als opvoeder en een
positievere ouder – kind relatie ervaren in vergelijking met ouders die onvoldoende
sociale steun ontvangen (De Wolff & Lanting, 2021). Contact met lotgenoten werkt
ondersteunend en beschermend in het opvoeden van kinderen (Laffra & Nikken, 2014).
Onderzoeksvraag
In twee deelonderzoeken is onderzocht in welke mate Deventerse ouders met jonge
kinderen hun netwerk betrekken in de opvoeding en welke behoefte zij hieraan hebben
(enquête). Ook is onderzocht in hoeverre zij vertrouwen hebben in professionals waarvan
zij ondersteuning hebben gekregen voor het opbouwen van de ouder kind relatie
(interviews). De beide onderzoeken zijn afgerond.
Vorm van presentatie
De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd waarbij de deelnemers middels een
digitale vragenlijst dezelfde vragen gaan invullen als de respondenten. Op deze wijze
worden de deelnemers gestimuleerd mee te denken in de wijze waarop het vertrouwen
van ouders in professionals en in anderen verhoogd kan worden.
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Titel:
Methodiek getrouw werken in het Sociaal Werk domein
Auteur(s):
Lieneke Ebbe (Onderzoeker lectoraat Social Work Saxion Hogeschool, Enschede)
BRAM is een interventie die in Twente wordt ingezet voor ouders die in een
conflictscheiding verkeren. Sociaal werkers die getraind zijn in de methodiek, voeren
BRAM uit met als doel dat ouders tot afspraken komen over de zorg en opvoeding van hun
kind(eren). BRAM is volop in ontwikkeling geweest, mede door een ZonMw project dat
twee jaar geleden is afgerond. Hierbij stonden de ervaringen met en opbrengsten van
BRAM centraal. Hoewel vele aanbevelingen inmiddels in de praktijk zijn gebracht, blijft er
een aandachtspunt liggen: de programma-getrouwe uitvoering van BRAM. Al tijdens het
project bleek dat er enorm veel diversiteit was in de uitvoering van BRAM. Dit is
onwenselijk. Het huidige project is er dan ook op gericht om programma getrouwe
uitvoering te bevorderen.
Gedurende de eerste fase van het onderzoek is er een tool ontwikkeld waarin de
kernelementen van BRAM beschreven staan. Deze tool is door de BRAMmers ingevuld en
wordt momenteel geanalyseerd. Zo wordt duidelijk welke aspecten meer of minder aan
bod komen tijdens de uitvoering en waar mogelijk bijscholing of aanpassing van de
methodiek nodig is. In de volgende fase wordt de tool gebruikt om tijdens intervisie te
reflecteren op de technisch-instrumentele dimensie van professionaliteit. Na een jaar
beogen we dat programma-getrouwe uitvoering (1) is vergroot, (2) een regulier
onderwerp is tijdens intervisie en werkbegeleiding en (3) hiermee een goede basis biedt
voor toekomstig effectonderzoek en daarmee een bijdrage levert aan de grote behoefte in
het werkveld om meer evidence-based methodieken te hebben die kunnen worden
ingezet bij conflictscheidingen.
In de presentatie zal het accent liggen op het thema methodiek getrouw werken en de (al
dan niet bestaande) relatie tussen professionele vrijheid en methodiek getrouw werken
van de sociaal werker.
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SESSIE 9:
Impactmeting van sociaal werk
Titel:
Anders denken over impact en de relatie tussen sociaal werk en beleid. Een
procesevaluatie van een leeratelier waar gemeenten en sociaal werkers samenwerken
aan impact
Auteur(s):
Michelle van der Tier (Lectoraat Sociale Integratie, Zuyd Hogeschool )
Sociaal werkers worden door de marktwerking en bezuinigingen in het sociaal domein
steeds vaker gevraagd door gemeenten om de impact van hun werk te demonstreren.
Door de complexiteit, weerbarstigheid en het karakter van het werk kunnen zij nauwelijks
tegemoetkomen aan deze verwachting. Tegelijkertijd zien we dat wanneer de discussie
over impact vooral gaat over het realiseren van beleidsdoelstellingen en het
verantwoorden daarvan, wat vaak het geval blijkt, de relatie tussen beleid en sociaal werk
verzakelijkt. Dit werkt verstikkend voor sociaal werkers en hindert het publieke mandaat
van het sociaal werk. Het bemoeilijkt overheden ook om responsief beleid te maken. Iets
waar de overheid steeds meer op bekritiseerd wordt. Interactie tussen beleid en praktijk
blijkt maar moeilijk op gang te komen.
Het Lectoraat Sociale Integratie van de Zuyd Hogeschool heeft het ‘Leeratelier Impact’
opgericht om deze enge benadering van impact open te breken, de interactie tussen
beleid en praktijk opgang te brengen, en sociaal werkers hierin beter te positioneren. In
het leeratelier zoeken we op basis van het Community of Practice model van Wenger met
sociaal werkers en beleidsmakers naar openingen en nieuwe perspectieven. We pakken
gezamenlijk thematisch vraagstukken bij de kop en bespreken ‘wicked issues’ in de eigen
peer groep. Dit pionierswerk vraagt immers iets in de relatie tussen sociaal werk en beleid,
in de gemeentelijke organisatie, en het oprecht willen verdiepen in ieders leefwereld en
referentiekader, ook in die van beleidsmedewerkers. Op basis van een procesevaluatie
van ruim 20 leeratelier bijeenkomsten en het concept ‘ecological governance’ geven we
zicht op het proces dat we doorlopen hebben en delen we de inzichten die we hierin
hebben opgedaan. Want wat is impact in het sociale domein en wie mag daarover
meepraten?
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Titel:
In welke mate en op welke manier beïnvloeden prestatiemeetinstrumenten het
besluitvormingsproces van maatschappelijk werkers: een onderzoek naar het gebruik
van de zelfredzaamheid-matrix
Auteur(s):
Elien Mathys, Peter Raeymaeckers en Ben Suykens (Centre for Research on Environmental
and Social Change, Universiteit Antwerpen)
De wereldwijde New Public Management (NPM) hervormingen hebben een effect gehad
op de manier waarop sociaal werk wordt uitgevoerd. Sociaal werk is sinds de jaren 80
onderworpen aan verschillende vormen van monitoring, evaluatie en
kwaliteitsverzekering, omwille van een wereldwijde overtuiging dat het nuttig is om
resultaten en processen van sociaalwerkpraktijken te monitoren (Denvall, Agevall Gross,
Kjellgren, & Skillmark, 2019). Het NPM heeft een verscheidenheid aan methoden voor
prestatiemeting en -beheer geïntroduceerd in het sociale werkveld (Diefenbach, 2009;
Van Dooren, 2011; Van Dooren, Bouckaert, & Halligan, 2015), waaronder ook
prestatiemeetinstrumenten. Zo heeft de stad Antwerpen voor de zelfredzaamheid-matrix
(ZRM) gekozen. Ondanks het toenemende gebruik van en belangrijkstelling voor de ZRM
als meet- en begeleidingsinstrument, blijft het testen van het gebruik van dit instrument
achter (Carnochan et al., 2014; Richmond, Pampel, Zarcula, Howey, & McChesney, 2017).
Dit onderzoek vertrekt vanuit kwalitatieve en kwantitatieve data en beantwoordt
volgende vragen: (1) ‘In welke mate komen maatschappelijk werkers tot vergelijkbare en
betrouwbare scores wanneer ze de ZRM gebruiken?’ en (2) ‘Welke factoren beïnvloeden
het besluitvormingsproces van maatschappelijk werkers bij het toewijzen van scores?’.
We focussen ons op vier diensten van de stad Antwerpen en brengen de percepties in
kaart van hun coördinatoren en maatschappelijk werkers die verplicht zijn om de ZRM te
gebruiken.
Aangezien het kwantitatieve luik van dit onderzoek zich in de opstartfase bevindt, zal de
presentatie focussen op de bevindingen vanuit het kwalitatieve onderzoek. Daarbij zullen
we een toelichting geven van de factoren die van invloed zijn op het
besluitvormingsproces van maatschappelijk werkers en die bijgevolg ook een effect
kunnen hebben op de betrouwbaarheid van de data bekomen via een meetinstrument
zoals de ZRM.
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Titel:
Impact gedreven handelen, kennis kruisen & horizontale verantwoordingsrelatie
Auteur(s):
Jan Depauw (Navorser Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Antwerpen)
‘Sociaal werk rendeert!’ Op basis van 14 maatschappelijke kostenbatenanalyses (MKBA’s)
binnen 32 businesscases concludeerde SEOR dat de brutobaten van sociaalwerkpraktijken
gemiddeld een factor 1,6 hoger liggen dan de kosten. De vraag stelt zich in welke mate dit
soort analyses rekening houden met de grillige onzekerheid van die sociaalwerkpraktijken
en verschillende aanwezige perspectieven.
Onder de titel ‘Impactevaluatie in het Sociaal Werk’ voert een samenwerkingsverband van
Universiteit Antwerpen, Karel De Grote Hogeschool, Katholieke Universiteit Leuven en
SAM vzw tussen januari 2021 en oktober 2022 een onderzoek uit dat moet resulteren in
(1) een visienota over impact gedreven handelen in sociaal werk, (2) een inventaris van
sociaalwerkpraktijken die aan impactevaluatie doen, en (3) een lerend netwerk waarin
praktijkervaring, -kennis en -inzichten rond impact uitgewisseld en verdiept wordt.
Sociaalwerkpraktijken ontplooien zich vanuit het inschattingsvermogen en handelen van
individuele professionals. Het is daarom noodzakelijk dat de sociaalwerkorganisatie inzet
op een ‘cultuur van impactgericht handelen en evalueren’. Dat zichtbaar maken van
impact gebeurt bij voorkeur op basis van een programmatheorie, bestaande uit een
handelingstheorie en een veranderingstheorie. Een handelingstheorie geeft weer hoe de
praktijk wordt opgezet en biedt inzicht in de activiteiten van sociaal werkers. De
veranderingstheorie omvat een verklaring van de manier waarop de praktijk de
verandering kan realiseren via het in kaart brengen van achterliggende ideeën en
assumpties van waaruit de praktijk is opgebouwd én de verzamelde evidentie
(kwantitatief en kwalitatief). Zo’n programmatheorie kan, indien opgemaakt via het
kruisen van kennis van beleidsmakers, praktijkwerkers, cliënten en wetenschappers, een
basis zijn om te bepalen welke informatie de organisatie kan aanleveren over impact, die
verklaart wat werkt, in welke mate en voor wie, rekening houdend met de complexiteit en
context waarbinnen sociaalwerkpraktijken zich bewegen. Dat kan dan bijdragen aan een
meer horizontale verantwoordingsrelatie tussen overheid, sociaalwerkorganisaties en
sociaal werkers, waarin ook gebruikers en deelnemers een plek krijgen.
Vorm
PowerPointpresentatie met Mentimeter-vragen (quizje bij de aanvang en mogelijkheid
voor het publiek om vragen via Mentimeter in te geven).
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Titel:
Sociale relaties rond mensen met dementie mogelijk maken: een Realist Evaluation
studie
Auteur(s):
Laura Vermeulen (Universiteit van Amsterdam), Merel van Schravendijk (Lectoraat
Langdurige Zorg en Ondersteuning, Hogeschool van Amsterdam), Rick Kwekkeboom
(Lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning, Hogeschool van Amsterdam) en Anne-Mei
The (Vrije Universiteit Amsterdam )
ACHTERGROND: Het gevoel onderdeel uit te maken van een kring van familie, vrienden
kennissen is een van de belangrijkste bestanddelen van sociale inclusie. Voor een deel van
de mensen met dementie en hun naasten is dit niet vanzelfsprekend. Zij voelen zich niet
daadwerkelijk begrepen door hun persoonlijk netwerk, of hebben het gevoel dat zij er
alleen voor staan. Andersom willen hun familie en vrienden er vaak graag voor hen zijn,
maar zij weten niet altijd hoe zij dit kunnen doen.
METHODEN: In deze studie baseren de auteurs zich op de Realist Evaluation methode om
te verkennen 'wat er werkt voor wie onder welke omstandigheden' bij het vergroten van
de sociale steun rond mensen met dementie. Data voor het onderzoek is verzameld
tijdens een tweejarig onderzoeksproject waarin professionals uit het sociaal domein en de
zorg werden opgeleid in het toepassen van sociale netwerkstrategieën die oorspronkelijk
werden ontwikkeld voor de jeugdzorg en zorg voor mensen met een beperking.
BEVINDINGEN: Het artikel bespreekt vijf verschillende mechanismen waardoor sociale
steun werd vergroot: de focus verleggen, het gesprek openstellen voor familie en
vrienden, samen plannen maken, perspectieven op elkaar afstemmen, op een
wederkerige manier samenwerken. Voor elk mechanisme worden elementen benadrukt
die de werking van deze mechanismen versterkten of juist bemoeilijkten.
CONCLUSIES: Deze studie onderscheidt zich doordat zij zich richt op het vergroten van de
steun die mensen met dementie en hun naasten ervaren van hun persoonlijk netwerk van
familie en vrienden. De resultaten suggereren dat het werken volgens sociale netwerk
strategieën effectief is in de dementiezorg. De toepassing van deze netwerkstrategieën
kan worden verfijnd om nog beter tegemoet te komen aan de behoeften van mensen die
met dementie te maken hebben.
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SESSIE 10:
Participatie van doelgroepen
Titel:
Samenwerken met ervaringsdeskundigen in Sociaal werk opleidingen en onderzoek. Een
vergelijkende Europese analyse
Auteur(s):
Kristel Driessens, Vicky Lyssens-Danneboom, Caro Brits (Karel de Grote Hogeschool,
Antwerpen)
In tal van Europese sociaal werk opleidingen ontwikkelen zich projecten, waarin er
samengewerkt wordt met ervaringsdeskundigen. Er wordt geëxperimenteerd met een
diversiteit aan doelgroepen en methoden maar er is nog weinig systematische
kennisdeling en ervaringsuitwisseling. Ook de verankering van deze innovatieve
didactische werkvormen en onderzoeksmethoden lijkt niet eenvoudig. In het kader van
een ESF Transnationaal project, zijn we in Europa op zoek gegaan naar modellen van
samenwerking met ervaringsdeskundigen in sociaalwerkopleidingen en -onderzoek. Na
een selectie op basis van projectbeschrijvingen, hebben we lectoren, onderzoekers en
ervaringsdeskundigen uitgenodigd voor een werkconferentie in Antwerpen: de start van
een grensoverschrijvende thematische analyse.
Vergelijkbare samenwerkingsmodellen werden samengebracht. Ze analyseerden,
vergeleken en reflecteerden over hun model op basis van een aantal onderzoeksvragen:
Wat is de achterliggende visie in dit model? Hoe verloopt de samenwerking concreet? Wat
is de meerwaarde van de samenwerking voor de verschillende betrokken actoren? Wat
zijn de valkuilen en drempels of de voorwaarden voor een kwaliteitsvolle samenwerking?
In reflectieve hoofdstukken, dachten we na over de aard van de participatie van
ervaringsdeskundigen, over ethische kwesties en de structurele dimensie van de
samenwerking.
13 samenwerkingsmodellen werden geanalyseerd. Dit resulteerde in een boek met
inspirerende modellen, met een betrokkenheid van 20 instellingen en 46 auteurs.
Ervaringsdeskundigen waren belangrijke partners in het ganse traject.
In deze presentatie brengen we verslag van het verloop van het project en presenteren we
de belangrijkste bevindingen uit het boek, samen met een ervaringskundige en
ondersteund met filmmateriaal.
Driessens, K. & Lyssens-Danneboom, V. (2022). Involving Service Users in Social Work
Education, Research and Policy. A comparative European Analysis. Research in Social
Work series. Bristol: Policy Press.
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Titel:
Onderwijslijn/Leerwerkplaatsen Onbegrepen gedrag: het betrekken van drie
doelgroepen bij ontwikkelen nieuwe werkwijzen én onderwijsaanbod
Auteur(s):
Liesbeth Verkuyl en Rick Kwekkeboom (Lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning,
Hogeschool van Amsterdam)
Vanaf 2017 ontwikkelt het Lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) van de
Hogeschool van Amsterdam samen met vertegenwoordigers van de opleidingen Sociaal
Work en Sociaal Juridische dienstverlening van de HvA, de Sociaal Werk - opleiding van
het ROC van Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam én vertegenwoordigers van
diverse praktijkorganisaties een gezamenlijk onderwijsaanbod rond de opvang van
mensen die onbegrepen gedrag vertonen. Uitgangspunt daarbij was de professionals
van de toekomst zo toerusten, zodat zij goed in staat zijn mensen met onbegrepen
gedrag adequaat te begeleiden.
Er is met elkaar gewerkt aan de hand van de methode van Design Thinking (Kimbell,
2012) waarbij met álle betrokkenen een ‘leerarrangement’ is ontwikkeld, bestaand uit
een keuzevak voor de 1e- jaars (SW bachelor) studenten, Leerwerkplaatsen (LWP’s) op
de werkvloer, waar studenten én docenten van MBO en HBO gezamenlijk kennis
verwerven en ontwikkelen én een interdisciplinaire minor waaraan wordt deelgenomen
door bachelor studenten van diverse opleidingen en AD- studenten
Ervaringsdeskundigen in Zorg en Welzijn (Verkuyl & Kwekkeboom, 2021). Het principe
van wederkerigheid tussen het onderwijs, praktijk en onderzoek staat daarbij centraal
(Zuidersma, 2013). De lessen in het keuzevak en de minor worden deels verzorgd door
ervaringsdeskundigen en praktijkpartners; deze fungeren ook als opdrachtgever voor de
praktijkonderzoeken.
De toerusting van de docenten in de LWP’s is onderwerp van een promotieonderzoek.
Daarnaast wordt samen met partners binnen de Regionale Kenniswerkplaats
Onbegrepen Gedrag Amsterdam Amstelland vanuit het lectoraat LZO participatief
onderzoek verricht naar de impact van de nieuw aan te leren interventies voor de
daadwerkelijke opvang en ondersteuning van mensen die om wat voor reden dan ook
‘onbegrepen gedrag’ vertonen.
In een workshop gaan we op een interactieve manier met de deelnemers in gesprek
over wat het vraagt om gezamenlijk met verschillende doelgroepen –
cliënten/ervaringsdeskundigen, praktijkpartners, onderwijsprofessionals - tot passend
onderzoek en nieuwe praktijk- en onderwijsarrangementen te komen.




Kimbell, L. (2012). Rethinking Design Thinking: Part II. Design and Culture. Vol. 4,
issue 3, pp. 129-148.
Verkuyl, L. & Kwekkeboom, R. (2021). Onderwijsinnovatie koesteren en
verduurzamen. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 30(3), 37-43.
Zuidersma, J. (2013). Wederkerigheidspatronen in regionale
samenwerkingsverbanden. Groningen: RuG dissertatie.
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Titel:
Jongeren optimaal betrekken in onderzoek naar de impact van social media gebruik op
identiteitsontwikkeling
Auteur(s):
Laura Mulder (Docent onderzoeker Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst, Fontys
Hogeschool Pedagogiek, Tilburg)
Jongeren brengen veel van hun tijd door op sociale mediasites zoals Instagram, TikTok,
Youtube, Whatsapp, etc. 96,8 procent van de 12-18 jarigen gebruikt dagelijks sociale
media (CBS, 2020). Sociale media zijn daarmee uitgegroeid tot een integraal onderdeel
van het leven van jongeren. Op sociale media kunnen jongeren experimenteren met
gedrag en met het omgaan met een diversiteit aan groepen/mensen. Dat experimenteren
met gedrag doen jongeren tegenwoordig (voor een groot deel) op sociale media; daar
gaan jongeren op zoek naar groepen waar zij zich thuis bij voelen, waarmee zij zich
kunnen identificeren. Dat is interessant in het kader van een van de belangrijkste
ontwikkelingstaken in de adolescentiefase, namelijk het ontwikkelen van de eigen
identiteit. Vragen als ‘wie ben ik?’, ‘wie wil ik zijn?’ en ‘bij wie wil ik horen?’ staan in deze
fase centraal (Valkenburg & Piotrowski, 2017). Ondanks dat er al veel onderzoek is gedaan
naar effecten van sociale media, is nog relatief weinig bekend over de invloed die het
gebruik van sociale media door jongeren heeft op het ontwikkelen van de identiteit. In dit
onderzoek combineren daarbij psychologische en sociologische perspectieven. Identiteit
zien we als een sociaal construct, dat in interactie met de omgeving gevormd wordt.
Omdat jongeren zelf ervaringsdeskundigen zijn – in tegenstelling tot de meeste opvoeders
en professionals – willen we hen in dit onderzoek jongeren optimaal betrekken. Tot op
heden zijn zij slechts minimaal betrokken geweest (in deelprojecten met studenten).
De vraag die centraal staat, is: Op welke manier kunnen jongeren, in de leeftijd van 10 tot
21 jaar, optimaal betrekken worden bij alle fasen van onderzoek naar de effecten van het
gebruiken van sociale media op de identiteitsontwikkeling?
Ten tijde van de Vlaams-Nederlandse conferentie zal het onderzoek naar verwachting in
de fase van dataverzameling zitten. Een casus uit het onderzoek van studenten zal worden
gepresenteerd, ter illustratie.
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Titel:
Deelname van (kwetsbare) inwoners in interprofessionele leergemeenschappen
Auteur(s):
Marja Jager-Vreugdenhil (lector Samenlevingsvraagstukken Hogeschool Viaa, Zwolle) en
Monica Stouten-Hanekamp (onderzoeker Hogeschool Viaa, Zwolle; Centrum voor
Samenlevingsvraagstukken – Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle)
Samenvatting:
Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken (lectoraat aan Hogeschool Viaa, Zwolle)
heeft de afgelopen jaren in verschillende projecten ervaring opgedaan met het vormgeven
van interprofessionele leergemeenschappen. We zien een grote meerwaarde in de
participatie van wijkbewoners, inwoners, cliënten (verschillende termen worden gebruikt)
in zulke leergemeenschappen. Onder andere in de projecten ‘wijkgericht werken rond het
jonge kind’ in Zwolle, het project ‘de dynamische driehoek’ in zes gemeenten op de
Noord-Veluwe, project Samen in Beweging in Noord Oost Gelderland en IJsselland en
project Zorg en Veiligheid in IJsselland. In beide projecten is het de bedoeling dat inwoners
(ouders, kwetsbare ouderen, mensen met psychische aandoeningen) betrokken in
leergemeenschappen met professionals uit onderwijs, sociaal werk en beleid. De
meerwaarde van hun directe deelname is duidelijk te zien. Tegelijkertijd is het heel lastig
om hun stem gelijkwaardig mee te laten klinken tussen die van verschillende professionals
en beleidsmakers. We delen in deze deelsessie wat volgens ons nodig is om de stem van
wijkbewoners goed tot zijn recht te laten komen in leergemeenschappen, en welke rol
sociaal werk-onderzoekers daarin zelf hebben.
Vorm:
We laten enkele voorbeelden zien van leergemeenschappen, en uitkomsten daarvan
waarin duidelijk de stem van wijkbewoners te horen is (o.a. filmpjes gemaakt door
wijkbewoners). Daarna gaan we met elkaar in gesprek om elkaar tips te geven om de stem
van wijkbewoners nog beter te horen.
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