HIGHLIGHTS KENNISCENTRUM
SOCIALE INNOVATIE 2020
Hoe bouwen we aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen, tot zijn recht komt en zich veilig
voelt? Hier doen onze lectoraten onderzoek naar, met en voor (aankomend) sociale professionals in het
brede sociaal domein. Meer weten over ons onderzoek en de mogelijkheden tot samenwerking?
Zie hu.nl/onderzoek

ONZE MISSIE

SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE
VRAAGSTUKKEN

Ons onderzoek raakt het hart van grote maatschappelijke thema’s
en discussies en geeft professionals in het sociaal domein tegelijk
handvatten om hiermee om te gaan, met impact op regionaal,
landelijk en internationaal niveau. We streven hierbij naar een
inclusieve, rechtvaardige en veilige samenleving, waarbij de
waarden van de democratische rechtsstaat centraal staan.

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 en onveiligheid op straat. Sociale ongelijkheid
neemt toe, met alle risico’s van dien voor de samenleving
en de toekomst van onze democratie. Door de coronacrisis
worden problemen uitvergroot en zij zorgen voor vele
uitdagingen bij betrokken professionals.

Onze missie is om samen met partners uit praktijk, onderwijs en
beleid bij te dragen aan ‘beter samen leven’ en het verkleinen
van sociale ongelijkheid.

Wij bereiken onze doelen door praktijkgericht onderzoek en
ontwikkeling en agendering van maatschappelijke en sociale
vraagstukken, vanuit verschillende perspectieven en disciplines.
Onze verdere ambities liggen onder andere op het vlak
van: integraal strategisch HR-beleid en talentontwikkeling,
systematiseren van onderzoeksmethoden en designs van
praktijkgericht onderzoek en het verder versterken van de
doorwerking van ons onderzoek. Vanuit onze missiewaarden en
het profiel dragen we bij aan de vier expertisegebieden van de HU:
samen gezond, samen duurzaam, samen lerend en samen digitaal
en de missiegedreven opgaven op regionaal, nationaal
en internationaal niveau.
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IN SAMENWERKING MET
Partners uit het werkveld – de maatschappelijke organisaties, sociale ondernemingen, overheden én mensen om wie het gaat –, in nauwe verwevenheid met het onderwijs
en andere kennisinstellingen. Bijvoorbeeld buurt- en vrijwilligersorganisaties, zorg en welzijnsorganisaties, scholen, reclasseringsorganisaties, ministeries en gemeenten.

MET IMPACT WAAR WE TROTS OP ZIJN

NIEUWE AANPAK DAKLOOSHEID: HERSTEL BEGINT BIJ EEN HUIS

TWEE REGIONALE KENNISWERKPLAATSEN JEUGD VAN START

STARTBAAN

De overheidsaanpak van dakloosheid moet structureel anders, zeker nu de
coronacrisis voor meer leed onder daklozen zorgt. Dat stelt een nieuw advies
van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, waar lector Lia van
Doorn (Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening) nauw bij betrokken
was. In het advies staat wonen als startpunt centraal om te komen tot nieuwe
oplossingen. Ook zijn er verschillende ‘routes naar de straat’ beschreven
waarlangs mensen dakloos kunnen raken, met concrete aanknopingspunten
om dakloosheid te voorkomen en te verminderen. Het kabinet stelde €200
miljoen extra beschikbaar voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in 2020
en 2021.

Een gezonde, veilige en kansrijke jeugd voor alle jeugdigen. Daar
maken twee Utrechtse regionale kenniswerkplaatsen jeugd zich
hard voor. In de werkplaatsen wordt gezocht naar oplossingen voor
regionale maatschappelijke vraagstukken rondom opvoeden en
opgroeien. Door kennis vanuit verschillende perspectieven bij elkaar
te brengen en gezamenlijk te leren, ondersteunen ze de jeugdsector
bij het professionaliseren en vernieuwen. Het lectoraat Jeugd en de
opleidingen Ecologische Pedagogiek, Social Work, Forensisch Sociaal
Professional en Verpleegkunde van Hogeschool Utrecht nemen deel aan de
kenniswerkplaatsen.

Gemeenten werken steeds meer samen met partners uit zorg en veiligheid
rondom jongeren en jongvolwassenen met complexe problemen en
justitiecontacten. Deze lokale, persoonsgerichte aanpak is nog volop in
ontwikkeling. Het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid onderzocht
samen met vier gemeenten de knelpunten van deze aanpak en hoe deze
opgelost kunnen worden om zo de samenwerking te verstevigen en
jongeren een betere kans op een toekomst te bieden.
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Lees verder

GELDZORGEN BESPREEKBAAR MAKEN BIJ DE HUISARTS

WERKEN OP AFSTAND IN HET SOCIAAL DOMEIN

PRAKTIJK-EN HANDBOEK STEUNEND RATIONEEL HANDELEN

Patiënten met geldzorgen komen vaker langs bij de huisarts met klachten;
geldzorgen spelen duidelijk een rol in hun welzijn en gezondheid. In het
project ‘Financiën in de spreekkamer’ ontwikkelden ruim twintig huisartsen
en praktijkondersteuners een interventiepakket met materialen die
patiënten motiveren hun financiële problemen aan de dokter te vertellen, en
huisartsen helpen om patiënten adequaat door te verwijzen.

Online werken heeft door de COVID-19 crisis een enorme vlucht genomen.
Veel cliënten in het sociaal domein worden op afstand ondersteund.
Ervaringen met online werken leveren een gemengd beeld op. Vijf lectoraten
bundelen hun krachten in een onderzoek naar hoe professionals en cliënten
in verschillende delen van het sociale domein werken op afstand ervaren.

In zorg en welzijn verschuift de instrumentele zorg naar relationele zorg.
De relatie tussen professional en cliënt vormt de bedding voor goede zorg.
Het werkboek Werken in Verbinding beschrijft hoe je kunt werken met
de methodiek van Steunend Relationeel Handelen, gericht op mensen in
kwetsbare posities. De kernwaarden ‘verbinden, verstaan, verzekeren en
versterken’ staan hierin centraal. Een praktisch boek door Jean-Pierre Wilken
en Dirk den Hollander, met veel voorbeelden en hulpmiddelen.
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EN OOK HIER ZIJN WE TROTS OP
Onze lectoraten leveren een bijdrage aan de ontwikkeling, invulling en innovatie van bachelor-master-en associate degree (AD) opleidingen, cursussen en
honoursmodules op het gebied van social work, arbeid en organisatie, verpleegkunde, recht, veiligheid en pedagogiek. Naast de masteropleidingen Data Driven
Business, Pedagogiek en Forensisch Sociaal Professional zijn we betrokken bij:

ONDERWIJS

PROFESSIONAL DOCTORATE

MASTER COMMUNITY DEVELOPMENT

INCLUSIEVER ONDERWIJS

Hogescholen starten in 2022 met een eigen doctoraatstraject
als investering in de aansluiting van het hoger
beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Het Kenniscentrum
Sociale Innovatie werkt samen met het Kenniscentrum Gezond
en Duurzaam Leven aan de ontwikkeling van een Professional
Doctorate rondom Gezondheid en Welzijn.

In de Master Community Development leren aankomend
professionals te werken aan collectieve, innovatieve en
duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.
Vier lectoraten van het Kenniscentrum Sociale Innovatie
dragen bij aan deze master en studenten zijn betrokken
bij ons onderzoek, waaronder naar de sociale kant van
energietransitie.

In september ’21 start voor derdejaars pabostudenten
en vierdejaars studenten aan de lerarenopleidingen een
programma onder de naam ‘Naar inclusiever onderwijs’, dat
toekomstige leraren leert hoe ze inclusief onderwijs kunnen
geven en beter kunnen inspelen op de mogelijkheden en
talenten van alle leerlingen.
Lees meer
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PRIJZEN

MOVISIE SCRIPTIEPRIJS VOOR SCRIPTIE OVER EIGEN
KRACHT SAVE-PROFESSIONAL
‘Eigen kracht’ betekent voor iedereen iets anders. Zeker
met het gegeven dat het over het algemeen moeilijker
is dan gedacht om hulp te vragen en je kwetsbaar op te
stellen. Masterstudent Forensisch Sociale Professional
Marieke Cirkel won dit jaar de prijs voor de beste hboscriptie. In haar scriptie ontleedt zij het begrip ‘eigen
kracht’ binnen de praktijk van SAVE-professionals en liet zij
zien wat voor consequenties het interpretatieverschil heeft
voor de gehele praktijk.

GELDPRIJS VOOR ONDERZOEK NAAR SPORTPARTICIPATIE
Meedoen aan sport heeft belangrijke voordelen voor
jongeren. Het helpt hen zich te ontwikkelen tot gezonde,
veerkrachtige volwassenen. Voor sommige kwetsbare
jongeren is sporten helaas niet vanzelfsprekend,
bijvoorbeeld voor jongeren die in een AZC wonen. Froukje
Smits onderzoekt hoe je hen toch kunt betrekken. Met haar
promotieonderzoek won ze 2500 euro, als finalist van de
BeInclusive EU Sport Awards.
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DRIE WINNAARS BIJ ARTIKELENWEDSTRIJD STUDENTEN
SOCIAAL WERK
Jaarlijks worden afstudeerders van de sociale opleidingen
van Hogeschool Utrecht uitgedaagd een artikel te
schrijven over ontwikkelingen binnen hun vakgebied. In
2020 wonnen Kim de Graaf, Yaël de Kruijff en Manon
Berndsen deze Topartikelenwedstrijd, met artikelen over de
normalisering van drugsgebruik onder jongeren, euthanasie
in de ggz het verhoogde risico op burn-out onder sociaal
werkers. De drie winnende artikelen geven een indruk
van de weidsheid en uitdagingen binnen het sociaal werk
en dragen bij aan nieuwe visies op het beroep, waarmee
professionals de praktijk van morgen het hoofd kunnen
bieden.
Lees verder

PROMOTIES

MACHTSVERSCHILLEN IN HIËRARCHISCHE
ARBEIDSCONFLICTEN

HOE LEER JE DE RUIMTELIJKE ELEMENTEN VAN
GEBARENTAAL?

Conflicten op de werkvloer worden vaak opgelost met hulp
van een mediator. Meestal gaat het om een hiërarchisch
conflict tussen een ondergeschikte en een leidinggevende.
Bij mediation in hiërarchische arbeidsconflicten kunnen
machtsverschillen een rol spelen. Daardoor ervaren de
partijen andere emoties en voelen ze dat hun invloed
op het bemiddelingsproces en de uitkomst daarvan
ongelijkwaardig is. Mediation blijkt een effectieve en
duurzame manier te zijn om zulke conflicten op te lossen,
vooral als mediators ook rekening houden met de
machtsverschillen tussen de beide partijen.

Onderzoeker Eveline Boers-Visker geeft in haar
proefschrift inzicht in het proces van het leren van een
belangrijk element van de Nederlandse gebarentaal
(NGT): de gebarenruimte. Deze ruimte wordt gebruikt
om grammaticale en ruimtelijke relaties uit te drukken,
bijvoorbeeld hoe personen zich tot elkaar verhouden
en vanuit welk perspectief iets verteld wordt. Studenten
snappen vaak goed hoe ze deze ruimte kunnen gebruiken,
maar hebben tijd nodig om alle kennis te integreren
en goed te leren gebruiken, is een van Boers-Viskers
conclusies. Haar advies aan NGT-docenten: “Heb wat
meer compassie.”
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ONTWIKKELINGEN BINNEN DE LECTORATEN
OPENBARE LES JOSJE DIKKERS EN LEENDERT DE BEL
Betaald werk hebben vinden we steeds belangrijker, maar de kans op ‘waardig
werk’ waardoor je economisch zelfredzaam bent, dat betekenisvol is en dat je in
staat stelt om je in een veilige omgeving te ontwikkelen is de laatste decennia
minder vanzelfsprekend geworden. In hun openbare les pleitten Josje Dikkers
en Leendert de Bell van het lectoraat Organiseren van Waardig Werk voor meer
praktijkgericht onderzoek naar waardig werk en duurzame arbeidsparticipatie
van vluchtelingen. Hun openbare les vond op 7 mei ’20 plaats via een livestream,
gevolgd door hun officiële installatie op 23 april ’21.
Lees verder

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

