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Eerste periode juli 2014 – juli 2019 

• Onderzoekskader uitgewerkt

• Bekendmaking en profilering (organisatie conferenties en zorgsalons, optredens studiedagen, lid 

commissies en adviesgroepen etc.)

• Ruime bemensing: 18 PhD trajecten, 1 project (W4 onderzoek Nijmegen)

• Inhoudelijke verdieping/wetenschappelijke output



Centrale vraagstelling

Hoe kan sociaal werk burgers 

versterken en verbinden met de samenleving?

Drieledige focus

1. Empowerment  

2. Kwetsbare burgers

3. Multilevel en multi-actorperspectief



Dr. Renske van der Zwet  - 9 november 2018



Miranda Rutenfrans-Stupar – 29 november 2019



18 PhD Trajecten

NAAM THEMA PARTNERS/FINANCIERS

Renske van der Zwet Implementatie van Evidence-Based 
Practice in sociaal werk

Movisie

Miranda Rutenfrans-Stupar Werkzaamheid en effectstudie van 
nieuwe werkwijze met dak- en 
thuislozen (‘Verder door doen’)

SMO Breda

Wilma Numans Maatschappelijke kwetsbaarheid Contour de Twern

Linda Rothman Cliëntgericht werken vanuit een 
organisatieperspectief

HAN
(JPvandenbempt & Estinea)

Els van Gilst Bemiddeling vrijwilligerswerk

Jenny Zwijnenburg Sociaal isolement bij kwetsbare
burgers (‘Vangnetwerken’)

Stichting Dock Rotterdam – Sociaal 
werk Nederland – Oranjefonds –
Zonmw – Contour de Twern

Martine Ganzevles Praktijkgericht sociaal werk 
onderzoek in het HBO

Hogeschool Utrecht



18 PhD Trajecten

NAAM THEMA PARTNERS/FINANCIERS

Max Huber Zelfbeheer in de residentiële
maatschappelijke opvang

Hogeschool van Amsterdam

Ard Sprinkhuizen Implicaties van de transformaties in 
het sociale domein voor sociaal 
werkers

Universiteit voor Humanistiek –
Inholland – Hogeschool Utrecht

Paulina Sedney Herstelondersteuning door
ervaringsdeskundigen en 
professionals voor mensen met 
ernstige psychiatrische 
aandoeningen in de wijk

Hogeschool van Amsterdam

Collin den Braber Capability benadering en sociaal 
werk in tijden van ‘austerity’

Avans Hogeschool Sociale Studies 
Breda

Carla Nouwen Integraal werken in de wijk tussen de 
domeinen zorg & welzijn en werk & 
inkomen

Sterker



18 PhD Trajecten
NAAM THEMA PARTNERS/FINANCIERS

Cynthia Boomkens Meidenwerk Hogeschool van Amsterdam
(Youth Spot)

Jolanda Sonneveld Jongerenwerk Hogeschool van Amsterdam
(Youth Spot)

Thomas Noordink Meten van empowerment HAN

Hans van Iersel 21e eeuwse vaardigheden voor de 
sociale professional 
(zelfontwikkeling, focus op motivatie 
en reflecteren)

Hogeschool Capabel

Dineke Bent Effectiviteit van speltherapie als 
behandelinterventie bij jongeren 
met een licht verstandelijke 
beperking

Christelijke Hogeschool Ede (CHE)

Marcel van Eck Een generalistische aanpak van 
schulden bij gezinnen

Lokalis



• Verwetenschappelijking van sociaal werkTheorie

• Professionalisering van sociaal werkPraktijk

• Vermenselijking van sociaal werkCliënt

• Verankering in sociaal werk onderzoeksdesign Onderzoek



(1) Verwetenschappelijking van sociaal werk  (‘to prove’)

1.1 Theoretische onderbouwing

 Empowerment en verbreding

Organisatorisch empowerment (Linda Rothman)

 Empowerment en  agency (Cynthia Boomkens & Jolanda Sonneveld)

Capability benadering (Collin den Braber)

 Zelfdeterminatietheorie (Hans van Iersel)

1.2 Evidence based werken 

 Implementatie van EBP/misvattingen (Renske van der Zwet)  

 Evalueren van innovatieve interventies

 Verder door doen (Miranda Rutenfrans-Stupar)

 Jongerenwerk (Jolanda Sonneveld)

 Speltherapie (Dineke Bent)



(2) Professionalisering van de sociaal werk praktijk  (‘to improve’)

2.1 Methodiekontwikkeling en implementatie van interventies 

 Vangnetwerken (Jenny Zwijnenburg)

 Basismodel armoede & schulden (Marcel van Eck)

 Optimalisering van bemiddeling vrijwilligers (Els van Gilst)

2.2 Werkingsprincipes en veranderde rol met bijhorende competenties van professionals

 Integraal werken in de wijk : welzijn-werk  (Carla Nouwen)

 Generalistisch werken in multidisciplinair wijkteam (Ard Sprinkhuizen)

 Methodische principes van jongerenwerk (Jolanda Sonneveld) 

 Self-empowerment: zelfontwikkeling sociale professional (Hans van Iersel)



(2) Professionalisering van de sociaal werk praktijk  (‘to improve’) - vervolg

2.3 Organisatorische kenmerken en randvoorwaarden 

 Cliëntgericht werken  - empowerende organisatie ( Linda Rothman)

 Organisatorische inbedding van ‘Verder door doen’  (Miranda Rutenfrans-Stupar)

2.4 Innovatieve samenwerkingen / overlegvormen

Welzijn en GGz, werken met ervaringsdeskundigen, beleid (Paulina Sedney)



(3) Vermenselijking van sociaal werk praktijk

3.1 Leefwereldperspectief/ ervaringskennis en –deskundigheid/ positieve basishouding/

alliantie / dialoogsturing

 In verschillende projecten naar voren

 Belang van oog hebben voor ‘silenced voices’

 Deelname onderzoek dient empowerende ervaring te zijn

3.2 Spanningsvelden – dilemma’s

 Zelfbeheer in residentiële maatschappelijke opvang (Max Huber)



(4) Sociaal werk onderzoek

4.1 Responsieve, dialogische, participatorische onderzoeksmethoden 

 Co-research – partnership model (onderzoek Wilma Numans over maatschappelijke 

kwetsbaarheid, relatie cocreatie & co-impact, film)

 Onderzoek Max Huber (met Tineke Abma), belang van ‘prolonged engagement’

 Exemplarisch handelingsonderzoek (Jenny Zwijnenburg)

4.2 Mixed method benaderingen

 In verschillende projecten naar voren – zeer relevant (ook RCT, longitudinaal & cross-

sectioneel)

 Q-methodologie, spanning methodische grondigheid en praktijkrelevantie en toepasbaarheid 

(Martine Ganzevles)



(4) Sociaal werk onderzoek

4.3 ‘Empowerende’ academische werkplaats

Een structureel en langdurig samenwerkingsverband tussen één of 

meerdere praktijkinstellingen, één of meerdere onderzoeksinstellingen 

en gebruikers waarin wetenschappelijk theorie- en actiegericht onderzoek

wordt opgezet en uitgevoerd in een co-creatie van professionals,

gebruikers, onderzoekers en management in functie van het verbeteren 

van de kwaliteit van de hulp én van het proces van empowerment van 

de betrokken stakeholders met bijzondere aandacht voor deze van

professionals én van gebruikers.

(Van Regenmortel et al, 2013)

 Doctoraat Roos Steens KU Leuven (2018)

 Meten van empowerment (Thomas Noordink)

Een 



Andere (aandachts)punten

• Inzet studenten

• Beleidssignalen en samenwerking beleid

• Implicaties voor:

Opleiding/onderwijs

Praktijkorganisaties

• Kritische onafhankelijke stem



Tweede periode juli 2019 – juli 2024

• Eerste lustrumconferentie Sociaal Werk 5 juli 2019

• Afronden en verdere begeleiding PhD trajecten

• Inhoudelijke accenten

• Meten van empowerment

• Armoede en schulden

• Ervaringsdeskundigheid in sociaal werk

• Samenwerking/netwerking

• Hogescholen/lectoraten

• Movisie

• Sociaal Werk Nederland

• ......

• Academische Master Sociaal Werk



HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT


