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Inleiding 
Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken (CvSv) is het lectoraat dat verbonden is aan de Academie Social 

Work & Theologie. Het CvSv verbindt deze opleidingen, werkveld en wetenschap met elkaar door middel 

van praktijkgericht onderzoek en door een actieve rol in de opleidingen en de curriculumontwikkeling te 

spelen. Dat doet het lectoraat in de eerste plaats in eigen onderzoek met het werkveld en de opleidingen, 

daarnaast door binnen Viaa actief vorm te geven aan de samenwerking tussen de academies op het terrein 

van onderzoek en innovatie, en door buiten Viaa actief bij te dragen aan diverse netwerken.  

 

Dit document is het jaarverslag over het kalenderjaar 2021. Hierin wordt kort beschreven welke activiteiten 

door het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken zijn vormgegeven. Daarbij wordt verantwoording afgelegd 

over de mate waarin de in het jaarplan vastgestelde doelen behaald zijn.  

Voor meer informatie over het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken en het afstemmen van samenwer-

kingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met lector Dr. Ir. M. (Marja) Jager-Vreugdenhil. 

Prioriteiten 2021 

Prioriteiten zoals vastgesteld in het jaarplan voor 2021 waren: 

1. Vormgeven Werkplaats Sociaal Domein 2020 – 2022 jaar 2  

2. Samenwerking met lectoraten EA en HBOV aan de ontwikkeling praktijkgericht onderzoek binnen Viaa, 

specifiek aan kwaliteitsbeleid, uitvoering gezamenlijk onderzoek en samenwerking aan goede versprei-

ding van de opbrengst van het praktijkgericht onderzoek en meer in het algemeen goede exposure. 

3. Vormgeven samenwerking met collega’s in de academie, rond onderzoek door studenten en in de 

vorm van werkvelddagen en hotspots. 

4. Vormgeven rol lectoraten bij minoren en Master  

5. Planvorming lectoraatsperiode april 2022 – maart 2026.  

6. Vervolg werkplaats na 2022 verkennen  

Terugkijkend op dit jaar zijn we blij dat we ook met de gegeven beperkingen door de coronapandemie – lock-

downs, restricties op samenkomen, quarantaines, zieken en thuiszittende schoolkinderen – toch elk van deze 

prioriteiten goed aandacht hebben kunnen geven. Dit wordt hieronder uitgewerkt in concrete activiteiten en 

daarna ook verantwoord in het voorgeschreven format aan de hand van de vooraf geformuleerde indicatoren. 

Activiteiten Centrum voor Samenlevingsvraagstukken in 2021 
De activiteiten van het CvSv worden hieronder beschreven per prioriteit. 

1. Vormgeven Werkplaats Sociaal Domein Regio Zwolle 
De Werkplaats Sociaal Domein Regio Zwolle betreft een toekenning van het Ministerie van VWS. We mogen als 

CvSv één van de vijftien WSD’s vormgeven sinds 2014 vormgeven, en we zitten inmiddels in het tweede jaar 

van subsidieperiode 2020 – 2022. In deze werkplaats staan drie thema’s centraal (en een vierde te ontwikkelen 

thema) zoals overeengekomen met onze regionale partners, zie Kennis- en leeragenda Werkplaats Sociaal Do-

mein Regio Zwolle 2020-2022. De thema’s zijn: 

• Inclusieve samenleving: een samenleving waarin alle mensen een eigen en waardige plek 
hebben, ook als een beperking of bepaalde omstandigheden of ervaringen hun participatie 
bemoeilijken. 

• Integraal samenwerken voor en met bewoners: echt integraal samenwerken voor (wijk- of 
dorps)bewoners, vanuit een sterke sociale basisinfrastructuur, vormgegeven door professio-
nals, bewoners en hun formele en informele verbanden. 

• Interprofessioneel samenwerken rond jeugd: een manier van samenwerken door professio-
nals - met ouders, met andere professionals en met alle andere relevante partijen - waardoor 

https://www.viaa.nl/content/uploads/Kennis-en-leeragenda-regio-Zwolle-WSD-2020-2022-def.pdf?download
https://www.viaa.nl/content/uploads/Kennis-en-leeragenda-regio-Zwolle-WSD-2020-2022-def.pdf?download
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jeugdigen en hun gezinnen passende ondersteuning krijgen. 

• Verbindende gemeenschappen: gemeenschappen waarin mensen met verschillende cultu-
rele achtergronden en geloofsovertuigingen samen tot hun doel komen. 

Voor de eerste drie thema’s is een concrete programmalijn ingericht met tenminste drie docent-onderzoekers 

van Viaa in afstemming met een programmateam van bewoners, professionals en beleidsmakers uit de regio 

(zie bijlage 1). Door de covid-maatregelen is het samenkomen van de programmateams lastig geweest, maar 

elke programmalijn heeft hiervoor een eigen manier gevonden om hen toch te betrekken bij de voorbereiding 

van werkplaatsevents en concrete projecten. Per lijn: 

 

1.1. Programmalijn Inclusieve Samenleving: 
Het programmateam van deze lijn wilde alleen fysiek bij elkaar komen, en er was ook een locatie voor geboden 

door één van de leden van het programmateam, maar dit kon in verband met de aangescherpte maatregelen 

niet doorgaan. Diverse leden van het programmateam zijn wel betrokken bij de organisatie van het werkplaats-

event op 16 februari 2022.  

Het werkplaatsevent van deze lijn vond online plaats op 10 februari onder de titel ‘Kompas tussen keukentafel 

en kantoor. Schipperen tussen beleid en beleving’. Het online event werd bezocht door circa 80 deelnemers, 

waarvan er 56 actief deelnamen aan een deelsessie. Keynote werd verzorgd door Alistair Niemeijer, universitair 

hoofddocent zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek en ervaringsdeskundige als vader van een meer-

voudig gehandicapte zoon. Deelsessies werden geleid door: 

- Eva Ouwehand, PhD Universiteit Groningen en geestelijk verzorger bij Altrecht; over spirituele ervarin-

gen en bipolaire stoornissen 

- [naam], ervaringsdeskundig; over spirituele ervaringen en bipolaire stoornissen 

- Bart Cusveller, Viaa, docent-onderzoeker; over integriteit 

- Roel Suidgeest, Herstelacademie; over hoe de professional schippert tussen beleid en leefwereld ge-

richt op herstel en preventie 

- Soheila Yousefi, over cultuursensitief werken 

- Jante Smidt, onderzoeker UvH, over de waardigheidscirkel 

Zie voor een verslag (door vakblad ‘Zorg + Welzijn’): Hoe houd je als hulpverlener zicht op andermans perspec-

tief? - Zorg+Welzijn 

Concrete projecten in deze lijn: 

- Het promotieonderzoek naar het samen-leven met een psychotische gevoeligheid wordt door 

Alke Haarsma vormgegeven i.s.m. UMCG en UvH. Haar promotieonderzoek verloopt goed volgens 

plan en heeft een eerste publicatie opgeleverd in een internationaal tijdschrift over polyfonische 

interacties. Er zijn voldoende cliënten in haar onderzoek betrokken en ze gaat nu vanuit die con-

tacten ook steeds meer netwerkleden (familie en andere naasten, professionals) betrekken in het 

onderzoek. Tussentijdse resultaten heeft ze gepresenteerd in een online forumdiscussie over het 

doen van onderzoek vanuit een eigen ervaringsdeskundigerol. Ze heeft ook voor collega’s een pre-

sentatie gegeven in een Academielunch. 

- Het ZonMW-project ’Samen in Beweging’ (lijn ‘Inclusieve samenleving’) vordert. Het project wordt 

vormgegeven samen met Wageningen Universiteit, GGD NOG (samen AWPG Agora), GGD IJssel-

land en gemeenten Zwartewaterland, Steenwijkerland, Hardenberg, Kampen, Winterswijk en 

Oost-Gelre. Binnen Viaa geven we dit vorm vanuit het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken 

(Monica Stouten, Christel Teekman, Marieke Veening) samen met een docent-onderzoeker van 

Zorg & Zingeving, Joanne Lassche. In dit project leren we samen met professionals, beleidsmakers 

en bewoners hoe kwetsbare bewoners (ouderen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 

https://www.zorgwelzijn.nl/hulpverleners-moeten-andermans-perspectief-goed-blijven-zien/
https://www.zorgwelzijn.nl/hulpverleners-moeten-andermans-perspectief-goed-blijven-zien/
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mensen met ggz-problematiek) gemakkelijker vanuit een huisartsenpost of zorginstelling doorge-

leid kunnen worden naar passende beweegactiviteiten, vrijwilligersprojecten of welzijnsactivitei-

ten, waarmee hun welzijn en participatie vergroot wordt en uiteindelijk ook hun gezondheid. Er 

wordt in de zes gemeenten voortgang gemaakt met het invoeren van Welzijn op Recept, en an-

dere interventies die bevorderen dat van beleids- tot uitvoeringsniveau meer integraal wordt sa-

mengewerkt om kwetsbare bewoners ‘in beweging’ te brengen. Een korte tijd konden de lokale 

leernetwerken plaatsvinden waarin beleidsmakers, bewoners en welzijnscoaches samen leerden 

hoe ze dit het beste samen konden vormgeven; eind 2021 werden we weer beperkt tot online 

vormen van uitwisseling. Over alle nodige aanpassingen is met alle partners in het project en met 

ZonMW als subsidieverstrekker regelmatig overlegd. ZonMW is tevreden over de voortgang die 

desondanks toch geboekt wordt, en bereidt een mogelijke vervolgsubsidie voor. Ook zijn met GGD 

IJsselland, Provincie Overijssel en een zorgverzekeraar gesprekken over een vervolg waarin Wel-

zijn op Recept verder geïmplementeerd zou kunnen worden in alle gemeenten in IJsselland; hier-

bij denken we aan inzet vanuit Viaa van studenten en docenten zodat ook zij met deze nieuwe 

werkwijze ‘Welzijn op Recept’ kennis kunnen maken.  

- SW docent Henk Stulp, tevens docent-onderzoeker in het lectoraat Zorg&Zingeving, heeft in 2021 

zijn aanvraag voor een post-doc gedaan voor een ontwikkelonderzoek naar de plek die zingeving 

kan innemen binnen de dagelijkse werkwijze van professionals van Profila Zorg. Deze aanvraag is 

gehonoreerd en het project start in 2022, onder supervisie van de lectoren van beide academies. 

 

1.2. Programmalijn integraal werken met en voor bewoners: 

Deze programmalijn heeft in juni een online bijeenkomst van het programmateam georganiseerd, en daarna 

elk van de leden van het programmateam individueel benaderd (bezoek of telefonisch) om hen te spreken over 

mogelijkheden en wensen voor activiteiten door de programmalijn, en over een onderwerp en mogelijke bij-

dragen in het werkplaatsevent.  

Dit werkplaatsevent vond plaats op 23 november en had als thema ‘Van verbinding naar polarisatie’, in een 

hybride vorm: een plenair deel werd online uitgezonden en gevolgd door 77 deelnemers; een deel van deze 

deelnemers bekeek dit samen op een scherm op een ‘satellietlocatie’ in de regio bij partners. Op deze satelliet-

locatie gingen daarna de (steeds circa 10 deelnemers) verder met deelsessies. De keynote ‘Van polarisatie naar 

verbinding’ werd verzorgd door Ron van Wonderen, beleidsonderzoeker aan het Verweij-Jonkerinstituut en 

coördinator van het Kennisplatform Integratie en Samenleving. De deelsessies op de drie satellietlocatie: 

• Youth for Christ: Verbinding tussen gelovig en ongelovig; hier werd een tweede satellietlocatie bij 

ingevoegd waar maar enkele deelnemers waren, met als onderwerp ‘heden en verleden’ (slaver-

nij). 

• Dorpshuis Havelte: Verbinding tussen heden en toekomst van de dorpen 

• Gift City: verbinding tussen nieuwe Nederlanders en de samenleving 

 
Concrete projecten in deze onderzoekslijn waren: 

- In Westerveld hebben we een belangrijke tussenstap ingevoegd voor de monitoring van de werkwijze 

van de Dorpsnetwerken, namelijk eerst een gestructureerde methodiekbeschrijving van wat de Dorps-

netwerken en specifiek de dorpsverbinders van Welzijn MensenWerk daarin doen; dit is in 2021 ge-

daan door Anne Dreke Deddens en Marco Algera. Op basis daarvan kan de monitoring daarna ook 

concreter vormgegeven worden. Dit project is onderdeel van ‘hotspot Westerveld’, zie verder hieron-

der. 

https://www.viaa.nl/centrum-voor-samenlevingsvraagstukken/evenementen-centrum-voor-samenlevingsvraagstukken/evenementen-integraal-samenwerken-met-en-voor-bewoners/?ref=evenementen-centrum-voor-samenlevingsvraagstukken
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- Docent-onderzoeker bij Viaa Anne Dreke Deddens, tevens opbouwwerker bij Travers, heeft met een 

grote groep jongeren en de gemeenteraad van Zwolle diverse activiteiten ondernomen om de jonge-

renparticipatie in de politiek te verbeteren. Onderdeel hiervan was onder andere een ‘raadssafari’ en 

een onderzoek (door Viaa-studenten) naar welke vorm van participatie jongeren zelf willen. We heb-

ben nu een voorstel voor een vervolgproject ter bespreking liggen bij de gemeente en Travers; hierin 

wordt onder andere ook de link gelegd met het middelbaar onderwijs, docenten maatschappijleer. Zie 

ook deze reportage van Focus1 (stadszender Zwolle). 

- Door docent-onderzoeker Marco Algera is een digitale gesprekstool ontwikkeld over de mate waarin 

sociale teams en andere ‘toegangsteams’ of ook welzijnsorganisaties toekomen aan collectief werken 

(naast individueel werken met inwoners). Deze tool hebben we in 2020 zelf gebruikt in Zwolle bij de 

Sociale WijkTeams en bij welzijnsorganisatie Travers, als startpunt voor een traject waarin de professi-

onals in de teams zich bezonnen op de vraag óf ze meer collectief zouden moeten/willen werken en zo 

ja, hoe. We hebben deze tool in 2021 via de landelijke werkgroep ‘Sociale basis’ beschikbaar gesteld, 

en onder andere Movisie en enkele Werkplaatsen Sociaal Domein uit andere regio’s zijn van plan de 

tool te gaan gebruiken. De tool is tegelijk een praktisch gespreksinstrument (Movisie en WSD’s samen 

met sociale teams of welzijnsorganisaties) en een manier om data te verzamelen (door CvSv) over de 

mate waarin collectief gewerkt wordt. De tool met de naam ‘Collactief’ is beschikbaar op www.collac-

tief.nl.  

- Met welzijnsorganisatie De Stuw en Gemeente Hardenberg bespreken we of de methodiek van WSD 

Arnhem Nijmegen voor het monitoren van sociale kwaliteit gebruikt kan worden. We doen dit samen 

met een werkgroep die dezelfde werkwijze in Arnhem en gemeenten in Friesland inzet. Als dit in Har-

denberg goed gaat werken zien we hier ook kansen in voor andere gemeenten, bijvoorbeeld Wester-

veld, waar we ook zoeken naar nieuwe vormen van monitoring in het sociale domein (zie project Wes-

terveld hierboven). 

- In de regionale leerinfrastructuur voor sociale teams heeft in 2021 één bijeenkomst voor teamleiders 

plaatsgevonden, waarin zij kennismaakten met de werkwijze van Gemeente Westerveld. Als onder-

deel van deze leerinfrastructuur is het basis werkatelier voor professionals in sociale teams aangebo-

den, door de nieuwe medewerkers van de sociale wijkteams in Zwolle en een deelnemer uit Kampen. 

De werkateliers worden verzorgd door SW-docent Sjoerd Haga in samenwerking met docenten van 

Windesheim. Betrokkenheid van het lectoraat bestaat uit deelname aan de programmaraad voor dit 

werkatelier door Els Bos-de Groot, waarin jaarlijks inhoud van de werkateliers wordt her-ijkt op basis 

van de ervaringen van deelnemers en actuele ontwikkelingen, o.a. opgehaald in recente onderzoeken 

van het lectoraat. 

- Docent-onderzoeker Christel Teekman is een ochtend in de week werkzaam geweest bij het Leger des 

Heils en heeft vanuit deze werkervaring hier een ontwikkelonderzoek opgestart naar de innovatieve 

digitale buurtkamers. Aan de hand van appreciative inquiry legt zij samen met de professionals van 

het Leger des Heils de werkwijze van de buurtkamers vast met als doel deze werkwijze verder te kun-

nen verspreiden zowel binnen als buiten de organisatie. Werkwijze is naar verwachting gereed in fe-

bruari 2022. 

1.3. Programmalijn Interprofessioneel werken met jeugd: 

Het programmateam van deze lijn heeft wel een fysieke bijeenkomst van het programmateam kunnen organi-

seren, en eenmaal een online bijeenkomst, waarin concrete thema’s werden besproken, o.a. jongerenpartici-

patie. 

Het werkplaatsevent van deze lijn vond plaats op 18 juni, gecombineerd met de masterclass van de MIJ. Het 

thema was ‘Geweldloos verzet’. De dag is bezocht door ca. 100 personen live in theater De Spiegel en nog ca 

100 deelnemers via de livestream. Keynotes (masterclasses) werden verzorgd door Mies de Cock, klinisch (kin-

der)psycholoog en psychotherapeut over ‘Geweldloos verzet als systemische interventie; en door Vanessa 

http://www.rtvfocuszwolle.nl/zwolse-jongeren-tijdens-raadsafari-aan-het-woord-over-hoe-het-is-nu-jong-te-zijn-in-zwolle/amp/
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Maes, psycholoog, psychotherapeut en systeemtherapeut, over Geweldloos verzet als inspiratie èn leidraad in 

het werken met ouders in een complexe, hoog-conflictueuze scheiding. Deelsessies werden geleid door: 

- Annelies Schrieken, hoofddocent bij de Swolsche School, opleiding voor systeemtherapie en Radboud 

Universiteit en werkzaam als systeemtherapeut en systeemconsulent/expert bij Yorneo Jeugdzorg; 

over ‘Mentaliseren. Begrijpen we elkaar?’ 

- Tineke van den Berg, GZ-psycholoog, orthopedagoog, docent, trainer en auteur van het boek “Praten 

met kinderen en jongeren over scheiding.”; over ‘Kinderen in verzet?’ 

- Rita Kersten, familierechtadvocaat, overlegscheidingsadvocaat, scheidingsmediator, partij-adviseur en 

professional coach; over ‘De rol van de vFAS-advocaat in een (echt)scheidingssituatie’. 

- Mintje Groot Nibbelink, registermediator bij scheiding en (arbeids)conflict, conflictcoach en trainer; 

over ‘Anders kijken naar conflicten’ 

- Eefke Faasen. gz-psycholoog en trainer verbindend gezag/geweldloos verzet; over ‘De-escaleren en de 

illusie van controle’. 

 

Concrete projecten in deze lijn: 

- Het tweejarig project ‘Wijkgericht werken aan normalisatie en preventie rond het jonge kind’ is 

onder projectleider Els Bos-de Groot vormgegeven samen met de andere twee lectoraten van 

Viaa. Docent-onderzoekers Tonnis Bolks (EA), Anne Dreke Deddens, Anita Zandbergen (HC) en 

Tanja van der Vinne namen deel aan leergemeenschappen in drie Zwolse wijken, samen met ou-

ders en professionals in die wijken. In 2021 hebben deze leergemeenschappen elk hun dromen 

voor hun wijk omgezet in concrete acties, via een appreciative inquiry-aanpak, en hebben ze deze 

acties uitgevoerd, onder andere de inrichting van een oudercafé. Vooraf is samen met ouders een 

enquête gehouden onder ouders in de wijken om een goed beeld te krijgen van hun behoeften 

voor het versterken van hun gewone leven en de ontwikkeling van hun kinderen. 

- Vanuit deze programmalijn en samen met het lectoraat Goede Onderwijspraktijken geven we sa-

men met Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Agora (GGD en Wageningen Universiteit) 

vorm aan de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Veluwe. In dit programma gaat het om be-

vorderen van veerkracht van jeugdigen en gezinnen; en om het versterken van de ‘dynamische 

driehoek’ tussen gezinnen, school en jeugdhulpverlening. Hiervoor zijn drie leergemeenschappen 

ingericht van basisschool, ouders en jeugdhulpverleners. Rol van de docent-onderzoekers van 

Viaa is hier met name het begeleiden van deze leergemeenschappen en het doen van onderzoek 

naar ervaringen van ouders, kinderen en professionals, als input voor deze leergemeenschappen. 

We hebben hierin momenteel drie concrete leergemeenschappen, rond basisscholen ‘Het Ster-

renlicht’, ‘De Wegwijzer’ en een derde in startfase op ‘Alphons Ariëns’. Betrokken Viaa-collega’s 

zijn Tanja van der Vinne, Ingrid Paalman en Marjolijn Booij als procesbegeleiders, en Anne Dreke 

Deddens en Tonnis Bolks als onderzoekers; lector en programmalijnleider (Els Bos-de Groot) ne-

men deel aan kerngroep van deze RKJ en lector aan projectgroep ‘Dynamische Driehoek’. Voor 

2022 is in deze RKJ een onderzoek voorbereid naar de vormgeving van jeugdhulpverlening op de 

A.J. Verschoorschool in Nunspeet, een pilot samen met gemeenten en jeugdhulpverleners op de 

Noord-Veluwe. Het onderzoek wordt vormgegeven samen met GGD NOG. In december 2021 

heeft deze RKJ een site-visit door ZonMW en drie collega’s-RKJ’s ontvangen en hier een zeer posi-

tief rapport over ontvangen. 

- In de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland geven we vorm aan een klein- en fijnproject , 

dit betreft onderzoek naar het programma Qura-Jeugdhulp, een vorm van herstel-georiënteerde 

zorg op school, vormgegeven door jeugdhulporganisatie Eleos op het Pieter Zandtcollege in Kam-

pen. We doen dit onderzoek in opdracht van de RSJ en drie gemeenten Kampen, Zwartewaterland 

en Staphorst. Ons onderzoek richt zich op de ervaringen van de leerlingen, professionals en leer-

krachten met het programma Qura. In 2021 hebben diepteinterviews plaatsgevonden met de 
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leerlingen, door docent-onderzoeker Marjolijn Booij. De lector is lid van het bestuurlijk overleg 

voor deze RKJ, specifiek met het oog op de verbinding van RKJ met WSD. 

- In Zwolle is een actieve leergemeenschap ‘Gezonde relaties, beter voor Zwolle’ die dit jaar vier-

maal bij elkaar is gekomen, deels online; het leernetwerk bestaat uit professionals (therapeuten, 

scheidingsadvocaten, verloskundigen, jeugd- en gezinswerkers, leerkrachten etc.) die elkaar 

scherphouden op het samenwerken rond gezinnen en kinderen vanuit de gezamenlijke metavisie. 

Dit project is uitgebreid met een nieuw ‘relatieteam’ waar ouders met complexe scheidingen te-

recht kunnen. Viaa organiseert hiervoor verdiepende werkateliers. Een ZonMW-aanvraag om dit 

project te verbreden naar nog twee gemeenten en nader onderzoek daarbij te doen, is helaas af-

gewezen. Wel is hierdoor bij meer gemeente interesse ontstaan voor deze aanpak (Hardenberg, 

Kampen). De leergemeenschap wordt georganiseerd door Els Bos-de Groot in samenwerking met 

diverse experts verbonden aan de Zwolsche School, in opdracht van Gemeente Zwolle. Voor 2022 

heeft zij een kwalitatief onderzoek rond het relatieteam voorbereid, gericht op het ontwikkelen 

van een triage-instrument. 

- Samen met Wageningen Universiteit (prof. Perry den Brok en dr. Yvette Baggen) en de landelijke 

WSD-werkgroep ‘Lerende netwerken’ is een NWO-aanvraag voorbereid voor een onderzoek naar 

interprofessionele leergemeenschappen. Deze is in goed overleg met de medeaanvragers nog niet 

ingediend in 2021, maar wordt verder voorbereid als aanvraag in 2022; inzet van CvSv is om hier-

binnen een promotieplek te creëren van waaruit meer fundamenteel onderzoek kan plaatsvinden 

naar de werkzame factoren van interprofessionele leergemeenschappen. 

1.4. Programmalijn i.o. ‘Verbindende gemeenschappen’: 
Door de lector en docent-onderzoeker Alie Velvis en Annemiek de Jonge (coördinator Theologie) wordt ver-

kend welke mogelijkheden er zijn met om samen met WSD Gelderse Vallei (CHE, lector Wim Dekker) een subsi-

dieaanvraag te doen voor onderzoeken naar de rol van geloofsgemeenschappen in het sociale domein. Denk 

aan hun bijdrage aan integratie (geloofsgemeenschappen van migranten), hun rol in de preventie van midde-

lengebruik (geloofsgemeenschappen in dorpen op de Bible Belt), hun rol in polarisering (idem) of hun rol in het 

vormen van zorgende gemeenschappen rond mensen met een beperking (diverse geloofsgemeenschappen). 

1.5. Overige ontwikkelingen Werkplaatsen Sociaal Domein: 

- In 2021 is de lector lid geworden van het kernteam van de Associatie Werkplaatsen Sociaal Do-

mein, met als aandachtsvelden communicatie en afstemming met de subsidieverstrekker (o.a. 

over vervolg van de WSD’s vanaf 2023). 

- Landelijke samenwerking is versterkt in het landelijke overleg van de Werkplaatsen Sociaal Do-

mein, o.a. door inrichten van diverse thematische werkgroepen waarin met Movisie, NJi, Vilans 

en VNG (samen ‘KAMZO’) wordt samengewerkt. WSD Regio Zwolle neemt vooral deel in werk-

groep ‘Sociale Basis’ o.a. in samen schrijven opiniestukken en ontwikkeling webapplicatie collecti-

visering, en onderhoudt contact met de werkgroep ‘Lerende gemeenschappen’ voor de NWO-aan-

vraag (zie hierboven). 

- We hebben een actieve bijdrage geleverd aan de landelijke conferentie van de Werkplaatsen So-

ciaal Domein in de vorm van een workshop door Anne Dreke Deddens, inclusief haar bijdrage aan 

het bijbehorende magazine. 

- De lector is in 2021 driemaal samengekomen met de stuurgroep en heeft met hen overlegd hoe 

de agenda voor volgende werkplaatsperiode wordt voorbereid. 

- OpStap-bijeenkomsten, georganiseerd door SW-docent Petra Eikelboom worden steeds aanslui-

tend aan werkplaatsevents georganiseerd en vormen een gelegenheid voor professionals en do-

centen om rond het besproken thema verder contacten aan te gaan. Wordt nog geëvalueerd. 

- Met MarCom is gewerkt aan een nieuwe website voor de WSD. 



   
 

9 

 

2. Samenwerking lectoraten Viaa 
Met de lectoraten EA en HBOV is in 2021 verder samengewerkt aan de ontwikkeling van praktijkgericht onder-

zoek binnen Viaa. Dit betrof specifiek het kwaliteitsbeleid, het doen van aanvragen voor gezamenlijk onderzoek 

en samenwerking aan een goede verspreiding van de opbrengst van het praktijkgericht onderzoek en meer in 

het algemeen goede exposure, dit in afstemming met MarCom. Van deze gezamenlijke activiteiten wordt een 

afzonderlijk jaarplan en jaarverslag geschreven.  

Vanuit het CvSv nam Marco Algera deel aan de werkgroep Datamanagement. Els Bos-de Groot, Tanja van der 

Vinne, Marco Algera en de lector namen deel aan het Impuls-onderzoek naar zwaartepuntvorming en een ver-

kenning naar een mogelijk Center of Expertise. Ook nam Marco Algera deel aan de Viaa-brede werkgroep ‘On-

derzoekend vermogen’ (dit laatste formeel geen onderdeel van lectoraatsuren). In de gezamenlijke kennis-

kringbijeenkomsten hebben CvSv-onderzoekers onder andere het onderzoek ‘Samen in Beweging’ en het pro-

motieonderzoek van Alke Haarsma besproken.  

CvSv zocht ook binnen concrete project(aanvrag)en aansluiting bij de andere lectoraten, en heeft de samen-

werking concreet vormgegeven binnen de volgende projecten: 

- Samen in Beweging (met Zorg & Zingeving) 

- Wijkgericht werken rond het jonge kind (met Zorg & Zingeving en Goede Onderwijspraktijken) 

- RKJ Noord-Veluwe, deelproject ‘Dynamische Driehoek’ (met Goede Onderwijspraktijken). 

3. Vormgeven samenwerking met collega’s in de academie 
Omdat 2021 sterk in het teken stond van de COVID-pandemie heeft de nadruk in de samenwerking met de op-

leidingen vooral gelegen op het constructief meewerken aan alle aanpassingen die voor die opleidingen nodig 

waren, gewoon op de plekken die ieder van de kenniskringleden zelf in de uitvoering van het curriculum heeft. 

Daarnaast is voor de organisatie van de werkplaatsevents steeds nauw samengewerkt met het kernteam per 

profiel (voor elk werkplaatsevent een ander profiel). Het oorspronkelijke idee om om een werkplaatsevent 

heen ook een werkvelddag te organiseren is niet uitvoerbaar geweest. Wel is het concept OpStap sterker ver-

bonden aan de werkplaatsevents (zie onder 1.5). 

Er is ook samen met de kerngroepen per profiel verder gewerkt aan ‘hotspots’: SW-docent Albert Pullen is ook 

in 2021 een halve dag per week werkzaam geweest bij Welzijn MensenWerk in Westerveld; combinatie met 

studentonderzoeken is helaas niet gelukt. SW-docent Jaap Roose heeft zijn docentstage bij Travers voortgezet 

en heeft in afstemming met de lector plannen in voorbereiding voor een leergang voor professionals van Tra-

vers. Voor de verschillende activiteiten van de academie in Steenwijkerland (onderzoek ‘integraal werken’ door 

Marco Algera, Eelke Pruim, Ingrid Pouw en Sjoerd Haga, en de ‘Steenwijkerlandse academie’ door projectleider 

Petra Bleijenburg) is een academielunch georganiseerd. De hotspot van de lijn Inclusieve samenleving en SW-

profiel Zorg heeft met het postdoc-project van Henk Stulp concreter vormgekregen bij Profila Zorg. 

Zoals in eerdere jaren zijn door het CvSv aan SW-studenten die in het vierde jaar nog een onderzoek starten 

diverse opties aangeboden om onderzoek te doen binnen de werkplaatsthema’s en bij werkplaatspartners. In 

cursusjaar 2020 – 2021 is dit één groep geweest (jongerenparticipatie), in 2021 – 2022 ook één groep (behoef-

ten van ouders t.b.v. een van de leergemeenschappen RKJ Noord-Veluwe). In een bijeenkomst met de curricu-

lumcommissie is door de lector besproken dat nieuwe aansluiting van de studentonderzoeken bij het lecto-

raat wenselijk is, dit wordt vervolgd in 2022. Studentbetrokkenheid is er verder in de vorm van vakantiewerk 

(transcriptie van interviews). 

Anne Dreke Deddens is als onderzoeker actief verbonden aan het Rif-project over de opbrengsten van leer-

teams in mbo en hbo, een project van het Innovatiecluster. 
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4. Vormgeven rol lectoraten bij minoren en Master  
Lector en diverse kenniskringleden waren in 2021 actief in de Master Interprofessioneel werken met Jeugd: 

Tanja van der Vinne als studieleider, Els Bos-de Groot en Marco Algera als kerndocenten voor resp. de leerlijn 

Ontwikkeling in Perspectief (OiP) en Onderzoek & Innovatie (O&I). De lector was betrokken bij ontwikkelbijeen-

komsten, in een gastcollege in jaar 1, en bij de beoordeling van de producten van het 2e en 4e semester. 

Diverse docent-onderzoekers uit het CvSv zijn ook actief bij diverse minoren: 

- Alke Haarsma en Monica Stouten bij de minor GGZ; 

- Marja Jager-Vreugdenhil bij de minor Verbindende Wijkprofessional 

- Els Bos-de Groot en Tanja van der Vinne bij de minor Interprofessioneel werken met Jeugd 

- Anne Dreke Deddens gaf een college Inleiding Culturele Antropologie voor HBOV-studenten. 

5. Planvorming lectoraatsperiode april 2022 – maart 2026.  
In 2021 heeft het lectoraat samen met het CvB gewerkt aan de aanvraag van de Delta-premie. Het aanvraag-

proces is benut om scherp neer te zetten wat sterken kanten van het lectoraat zijn en wat het lectoraat ko-

mende vier jaar wil gaan doen. Input hiervoor waren onder andere aanbevelingsbrieven vanuit wetenschap, 

werkveld en opleiding SW.  

Lector en kenniskringleden hebben ook gewerkt aan een gezamenlijke publicatie (boek), die in de eerste helft 

van 2022 klaar moet zijn, en waarin opbrengsten van de lectoraatsperioden 2014 – 2018 en 2018 -2022 worden 

gepresenteerd en overstijgend geanalyseerd. Denkproces en conclusies van deze publicatie worden benut voor 

het scherpstellen van de inhoudelijke prioriteiten voor de komende lectoraatsperiode. In 2021 is een concept 

van zeven hoofdstukken van dit boek besproken in een teammiddag van het CvSv. Kritische meelezers zijn Prof. 

Dr. Roel Kuiper en Prof. Dr. Kees Schuyt. 

Verder planvorming gebeurt in 2022 en wordt gecombineerd met de voorbereiding van de Werkplaats Sociaal 

Domein Regio Zwolle 2023 – 2027, waarvoor de aanvraag inclusief een herijkte regionale kennisagenda ook in 

2022 moet worden ingediend. 

6. Vervolg werkplaats na 2022 verkennen 
De eerste voorbereidingen hiervoor zijn gedaan, o.a. bespreken van de aanpak hiervoor in de stuurgroep van 

de WSD en gesprekken met de andere WSD’s en subsidieverstrekker VWS vanuit de landelijke Associatie Werk-

plaatsen Sociaal Domein. Voornemen van de subsidieverstrekker is een voortzetting met de huidige werkplaat-

sen voor een nieuwe periode waarvan de lengte nog vastgesteld moet worden (tenminste drie jaar). Verdere 

voorbereiding vindt plaats in 2022. 

7. Overige activiteiten (naast genoemde prioriteiten) 
- Samenwerking met andere lectoraten sociaal werk in Nederland en Vlaanderen, door een actieve rol 

in het Platform Lectoren Sociaal Werk: dit heeft vormgekregen door  

o een actieve rol van de lector in het praesidium van het Platform Lectoren Sociaal Werk (voor-

bereiden agenda’s, organisatie en voorzitten vergaderingen); 

o bijdrage aan hoofdstukken en de redactie van een gezamenlijk boek ‘Sociaal Werk Door-

dacht’, gepubliceerd in 2021, en werk aan vervolg daarvan met nieuwe kernelement ‘Kwets-

baarheid’ samen met lector Lilian Linders (InHolland Haarlem). 

o deelname aan overleg over het vervolg van de landelijke onderzoeks- en kennisagenda Soci-

aal Werk; vanaf december 2021 is lector lid van de regiegroep namens het Platform Lectoren 

Sociaal Werk; 

o voorbereiding conferentie sociaal werk-onderzoek Nederland én Vlaanderen is i.v.m. de co-

ronabeperkingen uitgesteld tot 2022. 
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- Nadere vormgeving samenwerking met UMCG Groningen rond het promotietraject van kenniskringlid 

Alke Haarsma: Alkes onderzoek is het derde jaar ingegaan, de lector nam deel in het project Focus en 

las mee met een concept-artikel; leden van de begeleidingsgroep namen actief deel aan een werk-

plaatsevent in februari; en vanuit dit promotieonderzoek zijn diverse contacten gelegd in Zwolle waar 

mogelijk een lerend netwerk rond EPA uit voort kan komen. 

- Voortzetting samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek: dit bestaat momenteel uit mede-

werking van Femmianne Bredewold aan een hoofdstuk in het boek waar de kenniskring aan schrijft. 

- Voortzetting samenwerking met Praktijkcentrum Theologie, specifiek op het vierde thema: het Prak-

tijkcentrum is aangesloten bij de gezamenlijke kenniskringvergaderingen en doet mee aan besprekin-

gen voor uitwerking van het vierde thema. 

- Het aantal deelnames aan internationale en nationale conferenties is heel beperkt geweest i.v.m. de 

coronamaatregelen. Zie bijlage voor wat wél heeft plaatsgevonden. 

- De lector heeft in 2021 deelgenomen aan de redactie van het Vakblad Sociaal Werk. 
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Resultaten gerelateerd aan jaarplan 2021 
Input en output (conform format jaarplannen/jaarverslagen) 

 

Input:  

Omvang kenniskring 0,6 fte lector (waarvan 0,1 gereserveerd 
voor Viaa-brede samenwerking) 
3,7 fte kenniskringleden (waarvan 0,2 
besteed aan Viaa-brede samenwerking; 
en 0,6 fte in promotietraject, p.m. ge-
middeld 1,2 fte niet beschikbaar i.v.m. 
zwangerschapsverlof/ziekte)  

Kwaliteit kenniskring Lector: dr. Ir. 
Kenniskringleden: 1 x dr., overige master 

1e geldstroom (deel lumpsum) Eigen bijdrage academie zoals opge-
voerd in WSD-begroting berekend als 
185.000 euro (concreet uren lector, on-
dersteuning en deelname docenten) 

2e geldstroom (programmasubsidies) 180.000 (Werkplaats Sociaal Domein) 
25.000 (RKJ Noord-Veluwe), 
5.000 (AWTJ/RKJ IJsselland),  
Ca 30.000 (Impuls), 
Totaal 240.000 

3e geldstroom (contractactiviteiten) 185.000 (deels in kind in Werkplaats So-
ciaal Domein) 

 

 Indicator Product(en) Hoe wordt doorwerking geme-
ten? 

Resultaten 2021 

Doorwerking 
op de beroeps-
praktijk 

Verandering van de 
beroepspraktijk 

Per programmalijn van de WSD 
tenminste 2 (totaal 6) concrete 
onderzoeks- en ontwikkelpro-
jecten of leertrajecten met het 
werkveld 

Aantal uren van kenniskringleden 
in deze concrete projecten; mate 
van betrokkenheid (in uren of 
kwalitatief) van beroepskrachten 

11 concrete projecten met in elk 
ervan betrokkenheid van professi-
onals en bewoners, en bij 9 ervan 
ook betrokkenheid van beleids-
makers. Zie voor een beschrijving 
hierboven paragrafen 1.1 t/m 1.3. 
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en beleidsmakers hierin o.b.v. ei-
gen urenadministratie per pro-
ject. 

Ook samenwerking met beroeps-
praktijk via master en onder-
zoeksprojecten door studenten. 
Beroepspraktijk ook betrokken via 
programmateams. 

Zichtbaarheid resul-
taten onderzoek in 
publicaties voor be-
roepspraktijk 

6 (onderzoeks)rapportages Aantal onderzoeksrapportages en 
oplage (kwantitatief) 

2 rapportages (online publicaties, 
oplage n.v.t.); drie andere con-
cept-rapportages gereed maar 
publicatie naar 2022 doorgescho-
ven, dit ook i.v.m. werk aan geza-
menlijk boek (publicatie verwacht 
in 2022). 
Filmpje over project Samen in Be-
weging. 

3 publicaties in vaktijdschriften Aantal publicaties (kwantitatief) 
en bereik van deze publicaties 
(kwalitatief: wat is lezerspubliek) 
o.b.v. informatie uitgever 

3 publicaties: interview Tanja vd 
Vinne in jubileummagazine IRIS 
(lezers: professionals); interview 
Els Bos-de Groot interview in de 
nieuwsbrief van NVRG (lezers: 
professionals); rapportage over 
Beleefhuis in Vakblad Sociaal 
Werk (lezers: leden beroepsver-
eniging BPSW) 

3 events voor docenten, studen-
ten, beroepskrachten en be-
leidsmakers 

Aantal events, aantal bezoekers 
per event (kwantitatief) en sa-
menstelling van de deelnemers-
populatie (kwalitatief) o.b.v. pre-
sentielijsten 

Drie werkplaatsevents, totaal 387 
deelnemers (circa de helft online), 
zowel docenten en studenten als 
professionals, beleidsmakers, ma-
nagers en bewoners/vrijwilligers; 
Plus één landelijke conferentie 
van de WSD’s, bezocht door circa 
400 beleidsmakers, professionals 
en bestuurders uit het hele land.  

Bijdrage aan het 
maatschappelijk de-
bat 

3 interviews/reportages in krant 
of op radio/tv 

Aantal publicaties (kwantitatief) 
en bereik van hiervan (kwalita-
tief: wat is het publiek) 

Presentatie resultaten onderzoek 
jongerenparticipatie in gemeen-
teraad Zwolle door o.a. Anne 
Dreke Deddens; interview Els Bos-
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de Groot voor nieuwsbrieven 
Stadshagen en Zwolle Zuid (le-
zers: wijkbewoners, beleidsma-
kers); filmpjes Samen in Beweging 
o.a. met lector (vooral bekeken 
door gemeenten, professionals). 

Doorwerking 
op beroepsop-
leidingen 
 
 

Versterking van het 
curriculum 

Deelname van kenniskringleden 
aan kerngroepen per profiel 
curriculum SW en aan curricu-
lumcie 

Aantal uren kenniskringleden in 
kerngroepen en curriculumcie 
(kwantitatief o.b.v. taaklasten, 
kwalitatief o.b.v. evaluaties on-
derwijseenheden en uitslag visita-
tie opleiding SW); 
Betrokkenheid kenniskringleden 
in kerngroep master MIJ. 

Ca. 120 uren in kerngroepen (3 
personen) en 4 uur deelname lec-
tor aan curriculumcie; 
medevormgeven aan nieuwe 
deeltijd SW/Th door alle docent-
onderzoekers. 
Betrokkenheid in MIJ: zie hieron-
der. 

 Effect van betrokkenheid lecto-
raat in curriculum 

Eigen onderzoek binnen academie 
naar doorwerking lectoraat in op-
leidingen  

Niet binnen academie, wel in RIF-
verband naar opbrengsten mbo-
hbo leerteams. 
 

 Kenniskringleden betrokken bij 
ontwikkeling en uitvoering ma-
ster MIJ 

Aantal uren en specifieke taken 
kenniskringleden en lector in MIJ 

Drie kenniskringleden in kern-
groep MIJ en lector in ontwikkel-
bijeenkomsten, zie 4. 

Vergroten onderzoe-
kend vermogen do-
centen en studenten 

Advies van kenniskringleden 
aan docenten m.b.t. onderzoek 
 

Aantal uren kenniskringleden be-
steed aan advisering docenten 
m.b.t. onderzoek (kwantitatief 
o.b.v. taaklasten). Gepland voor 
2019: 40 uren. 

51 uren van M. Algera 
 

Professionalisering kenniskring-
leden en docenten actief in on-
derzoek 

Twee professionaliseringsactivi-
teiten  

Deelname aan werkgroep onder-
zoekend vermogen; verder geen 
concrete trainingen georgani-
seerd i.v.m. COVID. 

Betrokkenheid kenniskringle-
den/lector in tenminste 10 on-
derzoeksprojecten door studen-
ten 

Aantal studentprojecten bege-
leid/beoordeeld door kenniskring-
leden/lector op thema’s lecto-
raat, o.b.v. aantallen onderzoeks-
verslagen (kwantitatief) en the-

Twee onderzoeksprojecten bege-
leid door CvSv 
Aantal lopende onderzoekspro-
jecten in master begeleid door M. 
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matiek daarvan (kwalitatief). Ge-
pland voor 2019: 10 projecten op 
één van de thema’s. 

Algera en beoordeeld door M. Ja-
ger-Vreugdenhil: 5 (afgerond); 12 
(2e-jaars) en nog ca. 12 (1e-jaars). 
- Praktijkopdracht door studenten 
minor Interprofessioneel werken 
in het brede jeugddomein: 36 stu-
denten 

Deelname van tenminste 20 do-
centen en 20 studenten aan bij-
eenkomsten van het CvSv 

Aantal deelnemers aan acade-
mielunches georganiseerd door 
CvSv en aan werkplaatsevents of 
onderzoekspresentaties (kwanti-
tatief, o.b.v. presentielijsten). 

2 academielunches; aantal deel-
nemende docenten: totaal 15 do-
centen en 2 studenten; 1 acade-
mielunch niet door laten gaan 
i.v.m. lockdown 
Aantal docenten en studenten in 
werkplaatsevents: totaal 18 do-
centen en 10 studenten (en onbe-
kend aantal studenten online). 

Mede-organisatie docenten aan 
werkvelddagen (incl event) 

3 werkvelddagen mede georgani-
seerd door docenten 

In alle drie de werkvelddagen was 
actieve deelname aan zowel op-
zet als uitvoering programma 
door docenten uit de kerngroep 
van het profiel. 

Vormgeving van tenminste drie 
hotspots in de regio 

Vastgelegde afspraken (project-
plan of samenwerkingsovereen-
komst) voor 3 hotspots 

Hotspot Westerveld heeft project-
plan als onderlegger, Profila Zorg 
heeft onderzoeksplan als onder-
legger 

Doorwerking 
op kennisont-
wikkeling  

Bijdrage aan het we-
tenschappelijk debat 

Deelname en bijdrage aan ten-
minste 2 internationale con-
gressen 
Deelname aan tien nationale 
wetenschappelijke congressen, 
waaronder bijeenkomsten van 
de WSD’s, lectorenplatform 
HSS, ZonMW, het netwerk 
Changing Welfare States en bij-
eenkomsten van de RKJ’s. 

Aantal onderzoekers dat een bij-
drage levert aan een internatio-
naal congres 
Aantal kenniskringleden dat een 
bijdrage levert aan een nationaal 
wetenschappelijk congres. 
 

Internationale congressen alle 
uitgesteld tot 2022. 
Nationale congressen: alleen lan-
delijke conferentie WSD’s (deel-
name van één kenniskringlid en 
lector), en drie landelijke bijeen-
komsten van ZonMW (deelname 
van twee of drie kenniskringleden 
of lector bij elk daarvan, met ei-
gen bijdrage). Changing Welfare 
States is opgeheven. 
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Bijdrage aan weten-
schappelijke kennis  

Schrijven van tenminste 1 en-
gelstalig en 3 nederlandstalige 
wetenschappelijke publicaties 

Aantallen publicaties (kwantita-
tief) en type tijdschrift (kwalita-
tief) 

1 engelstalige publicatie door 
Alke Haarsma ingediend, nog niet 
gepubliceerd; publicatie boek ‘So-
ciaal werk doordacht’ 

Bijdrage van partners van uni-
versiteiten of kenniscentra op 
werkplaatsevents 

Aantallen sprekers/workshophou-
ders van universiteiten of kennis-
centra (kwantitatief) 

Sprekers van o.a. Verweij Jonker, 
Zwolsche School, UvH, 
RUG/UMCG. Zie 1.1 t/m 1.3 voor 
concrete namen. 

Betrokkenheid universiteiten en 
kenniscentra bij master MIJ 

Medevormgeven aan weten-
schappelijke raad Master MIJ 

Lijst namen wetenschappelijke 
raad nogmaals doorgenomen in 
september 2021. 
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Bijlagen: Publicaties, presentaties, nieuwsbrieven, ‘in de media’ en evenementen 

 

Publicaties 2021 
Alke Haarsma-Wisselink met UMCG-collega's (januari 2021) FOCUS voortgangsrapportage (interne rapportage 

t.b.v. klankbordgroep). 

Anne Dreke Deddens (maart 2021). Fietsen en bellen. Artikel in Magazine 'Op afstand nabij' | Werkplaatsen 

Sociaal Domein. Utrecht: Movisie. 

Tanja van der Vinne. (September 2021) Doorgaande ontwikkelingslijn op maat. In Jubileummagazine IRIS Op-

vang. 17-18 

Monica Stouten-Hanekamp (April 2021) Factsheet Fase 1: Samen in Beweging. De factsheet kwam tot stand 

met medewerking van Academische werkplaats AGORA, GGD IJsselland, GGD Noord- en Oost-Gelderland. 

Judith Metz, Marja Jager-Vreugdenhil, Jean Pierre Wilken & Toby Witte (reds). (Maart 2021). Sociaal werk door-

dacht. Amsterdam: SWP. 

Alke Haarsma-Wisselink met UMCG-collega's (juni 2021). FOCUS voortgangsrapportage (interne rapportage 

t.b.v. klankbordgroep). 

Els Bos-de Groot (oktober 2021) Samen verder bouwen. Interview op NVRG.nl. 

Lassche-Scheffer, J., Veening, M. & Teekman, C. (december 2021). Rapportage interviewronde F2.2. Verslagleg-

ging van uitkomsten uit interviewronde 2 en leernetwerken in najaar 2021 in fase 2 van de procesevaluatie van 

Samen in Beweging. Zwolle: Viaa.  

Samen in Beweging (december 2021). Filmpje. 

 

In de media 2021 
Meike Bergwerff (22 februari 2021). Hoe houd je als hulpverlener zicht op andermans perspectief? – Verslag 

van werkplaatsevent in Zorg + Welzijn. 

 

Nieuwsbrieven 2021 
Regionale Nieuwsbrief Samen in Beweging, december 2021 

Nieuwsbrief Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland, september 2021 

Nieuwsbrief Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Veluwe, juli 2021 

 

Lezingen en presentaties 2021 

21 januari 2021 – Studying the topic of ‘better lives of people with psychosis living supported’ with the ethic of 

friendship, as a researcher with certain experiential knowledge – door Alke Haarsma-Wisselink – College bin-

nen het opleidingsprogramma van ‘University College Groningen’ 

18 mei 2021 – Bijdrage ‘Fietsen en bellen’ aan symposium ‘Op afstand nabij’ - door Anne Dreke Deddes en 

Marja Jager-Vreugdenhil – Werkplaatsen Sociaal Domein. Impressie op https://www.werkplaatsensociaaldo-

mein.nl/agenda/symposium-op-afstand-nabij. 

https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/publicatie/magazine-op-afstand-nabij
https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/publicatie/magazine-op-afstand-nabij
https://viaa.sharepoint.com/sites/kenniscentrum/lectoraatcvs/Publicaties%20%202019/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2Fkenniscentrum%2Flectoraatcvs%2FPublicaties%20%202019%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fkenniscentrum%2Flectoraatcvs%2FPublicaties%20%202019%2F2021%2F2021%20CvSv%20Publicatiebestanden%2FInterview%20Tanja%20van%20der%20Vinne%20Tien%20september%202021%20%28IRIS%20Opvang%291%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fkenniscentrum%2Flectoraatcvs%2FPublicaties%20%202019%2F2021%2F2021%20CvSv%20Publicatiebestanden
https://www.viaa.nl/download/factsheet-fase-1-samen-in-beweging/
https://www.swpbook.com/boeken/6/sociaal-werk-maatschappelijk-werk-en-welzijn/2319/sociaal-werk-doordacht?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping&utm_term=SWPBOOK_2319&gclid=EAIaIQobChMIm4Wqno2R7wIVngWiAx12OwRgEAQYASABEgK9mvD_BwE
https://www.swpbook.com/boeken/6/sociaal-werk-maatschappelijk-werk-en-welzijn/2319/sociaal-werk-doordacht?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping&utm_term=SWPBOOK_2319&gclid=EAIaIQobChMIm4Wqno2R7wIVngWiAx12OwRgEAQYASABEgK9mvD_BwE
https://www.nvrg.nl/samen-verder-bouwen-interview-met-els-bos-de-groot
https://www.youtube.com/watch?v=--OFO7t_oCw
https://www.zorgwelzijn.nl/hulpverleners-moeten-andermans-perspectief-goed-blijven-zien/
https://www.viaa.nl/content/uploads/Nieuwsbrief-Samen-in-Beweging-december-2021.pdf?download
https://mailchi.mp/b3f5d82d085c/nieuwsbrief-regionale-kenniswerkplaats-jeugd-ijsselland-december-4942398?e=fcd1fbaf96
https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/agenda/symposium-op-afstand-nabij
https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/agenda/symposium-op-afstand-nabij
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20 mei 2021 – Deelname Marja Jager-Vreugdenhil aan panel in webinar ‘Wat is de kern van sociaal werk?’ ge-

organiseerd door Platform Lectoren Sociaal Werk. 

8 september 2021 - Polyphonic interactions at work The dialogical self-examination of a multidisciplinary re-

search team – door Alke Haarsma-Wisselink – een presentatie bij de studiegroep Filosofie en Psychiatrie 

23 september 2021 - Mad About You: My Transgressive Encounters with People with 'Chronic Psychosis' - door 

Alke Haarsma-Wisselink – internationale conferentie Too Mad to Be True in Gent 

3 november 2021 – Bijdrage ‘De dynamische driehoek’ door Marja Jager-Vreugdenhil.op regionale bijeenkomst 

Samenwerking Jeugd en Onderwijs Noord-Veluwe  – georganiseerd door Samenwerkingsverband Zeeluwe, 

Stichting Leerlingenzorg, de gemeenten in de regio Noord Veluwe, de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord 

Veluwe en Samenwerkingsverband Berséba. 

8 november 2021 – Online dialogue Experts ‘with’ Experience. Discussion panel on the role of the researcher 

with lived experience in mental health care – deelname in het panel door Alke Haarsma-Wisselink 

Eigen evenementen 2020  
 

23 november 2021 – Werkplaatsevent i.s.m. profiel Welzijn & Samenleving – Van Polarisatie naar verbinding 

18 juni 2021 – Werkplaatsevent is.m. profiel Jeugd en Master MIJ – Geweldloos Verzet 

 

10 februari 2021 – Werkplaatsevent i.s.m. profiel Zorg – Kompas tussen keukentafel en kantoor 

 

 

https://lectorensociaalwerk.nl/2021/06/04/webinar-wat-is-de-kern-van-sociaal-werk-2/
https://www.regionalekenniswerkplaats.nl/nieuws/regionale-bijeenkomst-samenwerking-jeugd-en-onderwijs-op-3-november-2021
https://www.regionalekenniswerkplaats.nl/nieuws/regionale-bijeenkomst-samenwerking-jeugd-en-onderwijs-op-3-november-2021
https://www.viaa.nl/terugblik-van-polarisatie-naar-verbinding-23-november-2021/
https://www.viaa.nl/terugblik-geweldloos-verzet-18-juni-2021/
https://www.viaa.nl/terugblik-geweldloos-verzet-18-juni-2021/
https://www.viaa.nl/terugblik-kompas-tussen-keukentafel-kantoor/

