HIGHLIGHTS KENNISCENTRUM
SOCIALE INNOVATIE 2021

SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE
VRAAGSTUKKEN

ONZE MISSIE

Brede sociale vraagstukken zijn aan de orde van de dag:
armoede, dak- en thuisloosheid, toenemende schulden,
baanonzekerheid, de kloof in het onderwijs, druk op de
mantelzorg, onveiligheid op straat en de gevolgen van
klimaatverandering. Sociale ongelijkheid neemt toe, met
alle risico’s van dien voor de samenleving en de toekomst
van onze democratie. De coronacrisis en de nasleep ervan
vergroten de problemen uit en zorgen voor vele uitdagingen
bij betrokken professionals.

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie richt zich op het versterken
van beter samen leven met een focus op het bevorderen van sociale
gelijkheid. De kwaliteit van dat samenleven wordt bepaald door
onze drie missiewaarden inclusie, rechtvaardigheid en veiligheid
en is het resultaat van sociale innovaties in de praktijk. We dragen
bij aan onze missie door praktijkgericht onderzoek ontwikkeling en
agendering van actuele sociale en maatschappelijke vraagstukken,
vanuit verschillende perspectieven en disciplines.

We sluiten aan op het HU-profiel ‘Kwaliteit van samenleven in een
stedelijke omgeving’, de HU-expertisegebieden Samen Gezond
Samen Duurzaam, Samen Lerend en Samen Digitaal en de
missiegedreven opgaven op regionaal, nationaal en internationaal
niveau.
Meer weten over ons onderzoek en de mogelijkheden tot
samenwerking? Zie hu.nl/onderzoek.
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IN SAMENWERKING MET
Het gehele ecosysteem van inwoners, studenten, professionals, beleidsmakers, docenten, onderzoekers, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten, bedrijven en overheden én de mensen om wie het gaat.
Wij organiseren ons onderzoek, afhankelijk van de vraagstelling, in hybride leer-, werk- en onderzoeksomgevingen zoals ontwikkelwerkplaatsen, living labs, stadslabs en andere vormen van cocreatie.

MET IMPACT WAAR WE TROTS OP ZIJN

COVID-19 MAATREGELEN EN JE RECHT

STEUN AAN KLEINE ONDERNEMERS IN CORONATIJD

Tijdens de pandemie zijn aan burgers wetten en regels
opgelegd en vrijheden ingeperkt. Lectoraat Toegang tot het
Recht bracht in samenwerking met Freedomentaries verhalen
uit de praktijk in beeld via korte documentaires. Welke keuzes
maakten professionals in verschillende beroepsgroepen in
relatie tot de coronamaatregelen? Hoe zijn ze geraakt en
hebben ze geprobeerd hun recht te halen?

ETHISCHE HANDREIKING VOOR SOCIALE PROFESSIONALS

Tijdens de coronacrisis zagen veel zzp’ers en kleine
ondernemers hun omzet drastisch teruglopen. Gemeenten
werden door het Kabinet opgeroepen coulance te tonen bij
inning en kwijtschelding van heffingen. Welke ondersteuning
kunnen de gemeente Utrecht en partners nog meer bieden?
Het Lectoraat Organiseren van Waardig Werk deed onderzoek.

Sociale professionals worstelden in coronatijd met vele ethische
uitdagingen. Bijvoorbeeld bij het aangaan en onderhouden
van empathische relaties en het verlenen van dienstverlening
op maat. De lectoraten Schulden en Incasso en Innovatieve
Maatschappelijke Dienstverlening schreven samen met sociale
professionals een onderzoeksrapport en een handreiking
om de belangrijkste uitdagingen te expliciteren en actie te
ondernemen.
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E-LEARNING WERK & SCHULDEN

LEER MEE IN HET JEUGDDOMEIN

KENNISPLEIN INFORMELE ZORG

Geldzorgen kunnen een zware wissel trekken op de
productiviteit en inzetbaarheid van werknemers en
werkzoekenden. Lectoren Nadja Jungmann en Josje Dikkers
werkten mee aan een gratis e-learning die leidinggevenden,
jobcoaches en HR-professionals helpt bij het herkennen,
bespreken en verwijzen bij financiële problemen op de
werkvloer of in de re-integratie.

Iedereen wil dat kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk
opgroeien en zo nodig passende hulp krijgen. Maar het kan
altijd beter. Hoe kun je als professional in het jeugddomein meer
van elkaar (blijven) leren? Via deze site vind je hier werkvormen
voor. Verruim je perspectief door te ‘Gluren bij de buren’ of mee
te doen met ‘Intervisie buiten je bubbel’.

Het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning,
MantelzorgNL en MOVISIE lanceerden een kennisplein
informele zorg, bedoeld voor iedereen in het onderwijs en de
beroepspraktijk van zorg en welzijn die op zoek is naar kennis
en inspiratie op het gebied van informele zorg. Het plein biedt
de mogelijkheid aan iedereen om kennis en tools met anderen
te delen.

Lees meer
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’NIEUWE BUREN’ VERGROTEN LEEFBAARHEID IN OVERVECHTSE FLAT

EFFECTIEF WERKEN AAN DE AFBOUW VAN DELINQUENT GEDRAG

LESSEN UIT CO-CREATIE

De leefbaarheid aan de Vulcanusdreef in de Utrechtse wijk
Overvecht stond jarenlang onder druk. Drugsproblematiek,
criminaliteit en illegale prostitutie waren aan de orde van
de dag. De Ontwikkelwerkplaats Goede Buren Overvecht,
ondersteund door het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke
Dienstverlening, onderzocht de ervaringen van bewoners na de
introductie van ‘nieuwe buren’.

Reclasseringswerkers werken dagelijks met mensen die
veroordeeld zijn voor een delict. Wat kunnen deze professionals
doen om cliënten te begeleiden bij het realiseren van een
delictvrij bestaan? Het lectoraat Werken in Justitieel Kader
zette op een rij welke wetenschappelijke kennis er is over
effectief reclasseringstoezicht. Dit leverde een overzicht op met
verschillende werkwijzen.

In het project CoSIE (Co-creation of Service Innovation in
Europe) werkten 10 Europese lidstaten aan het verbeteren
van publieke dienstverlening, met een sterke betrokkenheid
van de burger. We gingen met de gemeenten Houten en
Nieuwegein de uitdaging aan om de leefbaarheid van een wijk
te verbeteren samen met bewoners en de dienstverlening voor
werkzoekenden te innoveren.
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Bekijk de highlights

BETERE (RECHTS)HULP BIJ MULTIPROBLEMATIEK

CULTUUR VOOR IEDEREEN IN DE STAD UTRECHT

KENNISWERKPLAATS ZORG EN VEILIGHEID MIDDEN-NEDERLAND

Burgers kunnen met hun juridische vragen aankloppen bij Het
Juridisch Loket. Maar wat als er achter hun vraag meerdere
problemen schuilgaan, zoals schulden of psychische nood? Daar
is de dienstverlening niet op ingericht. In een onderzoek van
het lectoraat Toegang tot het Recht werd bekeken hoe deze
mensen met multiproblematiek beter geholpen kunnen worden.

Wijkcultuurhuizen zijn belangrijk voor de stad Utrecht. Hoe
slagen deze laagdrempelige culturele centra erin om meer
mensen te laten deelnemen? Het lectoraat Participatie
en Stedelijke Ontwikkeling doet onderzoek naar hun
gemeenschappelijke werkwijze in het bevorderen van
deelname aan kunst en cultuur en het versterken van de sociale
basis(infrastructuur).

Bekijk de resultaten

Ontdek dit onderzoek

In 2021 heeft het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid
de Kenniswerkplaats Zorg en Veiligheid Midden-Nederland
opgericht, met als doel het versterken van de samenwerking
tussen het zorg- en veiligheidsveld. Samen met zorg- en
veiligheidsorganisaties, onderwijs en onderzoek wordt gewerkt
aan betere hulp voor mensen met complexe problemen die met
politie of justitie in aanraking komen.
Verder lezen

EN OOK HIER ZIJN WE TROTS OP

DE KRACHT VAN DIVERSITEIT BINNEN DE HU-GEMEENSCHAP

HUGS: VERGROTEN VAN STUDENTBETROKKENHEID

OPLEIDING TOT ERVARINGSDESKUNDIGE OP DE HU

In het project Jong-leren met verschil staat ervaringskennis rond diversiteit
centraal. Met mooie producten als resultaat: podcasts over misverstanden
over taal die je kunt meemaken wanneer Nederlands niet je moedertaal is,
een film over studeren en werken op de HU met een diverse achtergrond en
een tijdschrift over ervaringen met diversiteit in en om de HU.

Hogeschool Utrecht wil zich doorontwikkelen naar een inclusieve en diverse
gemeenschap waar studenten zich thuis voelen en zich verbonden voelen
met de hogeschool en met hun medestudenten. Met het programma HUGS
werkt de HU aan het verwezenlijken van de wensen van studenten. Door
middel van gemeenschapsvorming en studentenbetrokkenheid draagt dit
project bij aan de kwaliteit van onderwijs.

Studenten met een licht verstandelijke beperking volgen in een STERKplaats
op de HU een opleiding tot ervaringsdeskundige. Als ervaringsdeskundigen
kunnen zij bijdragen aan ons onderwijs, bijvoorbeeld door tijdens een les iets
te vertellen over hun ervaringen met het leven met een beperking, of door
samen met studenten van sociale opleidingen aan opdrachten te werken.

Lees verder

Bekijk de resultaten van dit onderzoek

Lees verder

PODCASTSERIE LESSEN UIT #HUONDERZOEK

EERVOLLE VERMELDING VOOR PODCAST ‘SORRY VOOR MIJN BROERTJE’

VIVIENNE DE VOGEL BIJZONDER HOOGLERAAR

In de podcastserie ‘Lessen uit #HUonderzoek’ delen onderzoekers lessen uit
hun promotieonderzoek rondom sociale en maatschappelijke vraagstukken.
Wat is hun drive en welke tips hebben ze voor (aankomend) professionals
over participatie, vernieuwing in de zorg, levend verlies van ouders van
een kind met een beperking, ervaringsdeskundigheid in de geestelijke
gezondheidszorg, werken met mensen met dementie en mentale veerkracht
van forensisch sociale professionals?

De broers Nahib en Nabil zijn als kind gevlucht voor de Taliban. Waar Nahib
zijn leven op de rails kreeg en ging werken in een justitiële jeugdinrichting,
kwam Nabil in zijn puberteit juist in de criminaliteit terecht. Wat maakt hun
verhalen zo verschillend? Het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid
maakte hier samen met Sjoerd Litjens en Jan Paul de Bondt een podcastserie
over. De 3FM/KRO bewerking daarvan kreeg een eervolle vermelding van de
jury van de Zilveren Reissmicrofoon 2021.

Op 1 september 2021 is Vivienne de Vogel gestart als bijzonder hoogleraar
op de leerstoel Forensische zorg bij de Faculteit van ‘Psychology and
Neuroscience’ bij Universiteit Maastricht. Haar onderzoek richt zich op
verdere verbetering van de kwaliteit van forensische zorg op het gebied van
onder andere risicotaxatie en continuïteit in de zorg.

Ontdek de podcast

Lees verder

Bekijk Viviennes profiel

LECTORATEN
INNOVATIEVE MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING

LIA VAN DOORN

PARTICIPATIE, ZORG EN
ONDERSTEUNING

JEAN PIERRE WILKEN

JEUGD

KENNISANALYSE SOCIALE VEILIGHEID

ORGANISEREN VAN WAARDIG WERK

PARTICIPATIE EN STEDELIJKE
ONTWIKKELING

SASKIA WIJSBROEK EN KATINKA
LÜNNEMANN

ANDREA DONKER

JOSJE DIKKERS EN LEENDERT DE BELL

NICO DE VOS EN STIJN VERHAGEN

Leendert de Bell: bijzonder
lector ‘Bevorderen van duurzame
arbeidsparticipatie van vluchtelingen’

Katinka Lünneman: bijzonder lector
‘Effectief beschermen van kinderen’

SCHULDEN EN INCASSO

TOEGANG TOT HET RECHT

WERKEN IN JUSTITIEEL KADER

NADJA JUNGMANN EN
TAMARA MADERN

QUIRINE EIJKMAN

JACQUELINE BOSKER EN
VIVIENNE DE VOGEL

