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                          Nieuwsbrief juni 2019 

Inclusief Werken: Ruimte voor Klantmotivatie  
 
Dit project heeft als doel het ontwikkelen van effectieve 
handvatten voor het begeleiden van mensen met een beperking 
naar passende reguliere arbeid. Er wordt gewerkt vanuit de 
ervaringen van mensen met een beperking en afstand tot de 
arbeidsmarkt. Daarbij wordt gekeken naar wat deze ervaringen 
betekenen voor het handelen van professionals ‘werk en inkomen’ 
en voor de werkgevers. In leer-werkbijeenkomsten wordt in de 
gemeenten Lelystad en Borger-Odoorn gekeken naar hoe deze 
nieuwe kennis kan worden geïntegreerd in bestaande en mogelijk 
nieuwe tools en aanpakken zodat meer mensen met een beperking 
gelijkwaardige kansen krijgen op het vinden en behouden van een 
baan. 

Contactpersoon: Jeanet van de Korput, 0884699448 
j.vande.korput@windesheimflevoland.nl 

 

 

 

 SLOW, waar gáát dat over?  

Samen leren, onderzoeken en werken, daar staat SLOW voor. 
Wijkwerkers krijgen allerlei signalen op zich af, maar hebben 
geen tijd die te onderzoeken. Zij kunnen daar Hbo- en Mbo- 
studenten social work voor inzetten. Dit is een nieuwe stagevorm 
waarmee we op dit moment in Almere Haven mooie ervaring 
opdoen. Op dit moment zijn we op zoek naar een co-maker die 
wijkwerkers op de hoogte brengt van deze mogelijkheid en hun 
vragen vertaalt naar onderzoeksvragen. Het SLOW team zoekt 
stagiaires die met die vraag aan de slag gaan, begeleid door 
onderzoekers en leden van het SLOW team. 

Contactpersoon: Evelien Schipper, 06-55364722 
evelien@schipperhrservices.nl 

 

 Preventie van remmende intergenerationele overdracht  

In het project vindt onderzoek plaats naar de werkzame factoren 
die bijdragen aan het doorbreken en voorkómen van 
intergenerationele overdracht van aspecten die van invloed zijn op 
armoede en gezondheidsproblemen. Eerste generatie studerenden 
worden betrokken bij het ontwikkelen van een pakket van 
werkzame en niet-werkzame factoren. Deze nieuwe kennis wordt 
gerelateerd aan bestaande preventieve interventies die armoede en 
gezondheidsproblemen willen voorkomen binnen de zes 
Flevolandse gemeenten. Middels actie-leren samen met 
beleidsmakers en professionals wordt er binnen de gemeenten 
gekeken naar de samenhang, integraliteit en meer effectieve 
benaderingen om intergenerationele overdracht van armoede en 
gezondheidsproblemen tegen te gaan.  

Contactpersoon: Jeanet van de Korput, 0884699448 
j.vande.korput@windesheimflevoland.nl 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Samen werken, samen delen: één jeugddossier 

Een belangrijk onderdeel van de transformatie is dat professionals 
de regie bij ouders en jeugdigen laten. De Centra Jeugd en Gezin 
(CJG’s) Noord Veluwe zijn de eerste CJG’s in Nederland die gaan 
werken met een jeugddossier waarin ouders en kinderen een 
eigenstandig toegangsrecht hebben. Het Lectoraat begeleidt dit 
traject door middel van action learning. Eerst zijn bevorderende en 
belemmerende factoren in kaart gebracht en zijn de medewerkers 
op basis van deze uitkomsten getraind om in het nieuwe dossier te 
kunnen werken. Hieropvolgend zijn action learning bijeenkomsten 
gepland gericht op het samen leren en het samen verbeteren van 
deze werkwijze. 

Contactpersoon: Charlotte Vissenberg, 0884696884 
c.vissenberg@windesheimflevoland.nl 

 

  

  

 

Pilot Integraal Crisisteam  
 
Jaarlijks hebben duizenden kinderen en volwassenen in 
Flevoland hulp nodig bij een psychosociaal probleem dat direct 
professioneel handelen vraagt. Evaluaties lieten zien dat burgers 
en professionals dan zoekende zijn naar het juiste meldpunt. 
Daarom wordt er een pilot Integraal crisisinterventieteam gestart 
door GGZ Centraal, Veilig Thuis Flevoland en GGD Flevoland. De 
pilot duurt na de opstart een jaar en wordt begeleid door het 
lectoraat door middel van action learning. Eerst is het logic model 
van de methodiek uitgewerkt en zijn evaluatiethema’s 
vastgesteld. Opvolgend wordt de uitvoering van de methodiek 
integraal crisisinterventie team gemonitord en geoptimaliseerd 
door middel van action learning.  

Contactpersoon: Charlotte Vissenberg, 0884696884 
c.vissenberg@windesheimflevoland.nl 

 

Landelijk Platform Zelfmanagement presenteert resultaten 
op 21 juni 2019 

Een op de drie Nederlanders heeft een chronische aandoening. De 
meeste mensen zijn niet zorgafhankelijk maar leven wel met de 
gevolgen daarvan. Dit vraagt een andere inrichting van de zorg, 
waarin aandacht verschuift van behandeling en zorg naar 
ondersteuning van zelfmanagement. Lectoraten van 9 
hogescholen werken samen in het Landelijk Platform 
Zelfmanagement met als doel (zorg)professionals beter toe te 
rusten met kennis uit praktijkgericht onderzoek.  

Contactpersoon: Henkjan de Jong, 
0884699404hj.de.jong@windesheimflevoland.nl 
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Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (OCO) 
 in Almere in beeld 
 
In het kader van “samen ontwikkelen, leren en implementeren” 
heeft gemeente Almere een drietal concrete vraagstukken 
benoemd voor de ontwikkeling van OCO. Voor het derde 
onderdeel: Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning in Almere in 
beeld, halen we verschillende ervaringen en lessen op van zoveel 
mogelijke betrokkenen, zoals ook inwoners van Almere die met 
OCO hebben kennisgemaakt, om die ervaringen creatief en 
informatief in beeld te kunnen brengen. Het doel is voor 
buitenstaanders, zoals andere gemeenten, het mogelijk te maken 
zich een beeld te  vormen van deze pilot, de opbrengsten en 
geleerde lessen.  

Contactpersoon: Quinta Ansem, 0884699846 
qm.ansem@windesheimflevoland.nl 

 
 
Action learning traject ontwikkellijn 1 ‘Intensief ambulante 
systeemgerichte behandeling thuis’ 
 

Ontwikkellijn 1 heeft als doel het intensiever inzetten op het 
ontwikkelen van intensief ambulante systeemgerichte behandeling 
thuis zowel voor jongeren met jeugd- en opvoedhulpproblematiek 
als voor jongeren met psychiatrische problematiek. Aan de 
voorkant nieuwe vormen ontwikkelen, gebaseerd op kennis over 
wat werkt, zodat er meer en betere alternatieven voor verblijf zijn. 
Onderdeel hiervan is dat de zes gemeenten een subsidie krijgen 
om het ambulante aanbod te versterken. Het lectoraat ondersteunt 
dit traject door middel van action learning en monitort op welke 
wijze de gemeenten de middelen besteden, hoe dit zich verhoudt 
tot de transformatiedoelen en de gezamenlijk opgestelde 
speerpunten en op welke wijze dit ervaren wordt door klanten.  

Contactpersoon: Charlotte, 0884696884 
c.vissenberg@windesheimflevoland.nl 

 Action learning traject ontwikkellijn 2 ‘ Kleinschalige, 
gezinsgerichte en perspectief biedende opvang voor 
kinderen met complexe problematiek’ 
 
Ontwikkellijn 2 richt zich op kleinschalige gezinsgerichte opvang. 
Voor kinderen tot 21 jaar, die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen 
is er dringende behoefte aan meer kleinschalig gezinsgerichte 
woonvormen als gezinshuizen en pleeggezinnen per gemeente om 
zo te voorkomen dat kinderen uit hun omgeving geplaatst worden. 
Daarnaast moet er ook worden ingezet op het terugdringen en 
voorkomen van breakdowns en gezorgd worden voor meer 
continuïteit van plaatsingen in pleegzorg en gezinshuizen. 
Hiervoor moeten pleeggezinnen en gezinshuisouders beter worden 
toegerust om jeugdigen met complexe problematiek te 
ondersteunen. Het action learning traject van het lectoraat heeft 
als doel het ondersteunen van ontwikkellijn 2 door het monitoren 
van de ontwikkelingen, het in kaart brengen van resultaten en op 
basis daarvan aanknopingspunten bieden voor eventuele 
bijsturing van het traject. 

Contactpersoon: Charlotte Vissenberg, 0884696884 
c.vissenberg@windesheimflevoland.nl 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Uitnodigen tot Samenredzaamheid 

In dit project zijn onderzoekers met wijkwerkers, studenten en 
inwoners van Almere Haven op zoek gegaan naar hoe inwoners te 
bereiken waarvan we aannemen dat zij wel behoefte hebben aan 
activiteiten, maar niet overgaan tot het organiseren ervan en ook 
niet meeliften op activiteiten die wel georganiseerd worden. Het 
doel is via aanbevelingen een ontwikkelplan te realiseren.  In de 
aanbevelingen staan factoren benoemd hoe deze groep binnen de 
bestaande manier van werken in Almere gevonden, ondersteund 
en/of geactiveerd kan worden.  

Contactpersoon: Quinta Ansem, 0884699846 
qm.ansem@windesheimflevoland.nl 

 
Academische werkplaats risicovolle jeugd/leer mij kennen 

In december 2016 is het project ‘Leer mij kennen’ van start gegaan, 
gericht op onderzoek naar jongeren die uitstromen uit de 24-uurs 
zorg. Met dit project willen we in kaart brengen welke fysieke, 
sociale en risicofactoren vanuit klantenperspectief van invloed zijn 
op een succesvolle maatschappelijke participatie van risicojongeren 
en hun gezinnen, zowel in preventieve zin als bij terugkeer in de 
wijk na verblijf in een (justitiële) jeugdinrichting. In dit project 
wordt daarom het perspectief van de jongere en hun gezinnen 
centraal gesteld, zodat in kaart gebracht kan worden wat zij als 
helpend en belemmerend ervaren bij het vormgeven van hun leven.  

Contactpersoon: Natasja Hornby, 0884697971 
n.hornby@windesheimflevoland.nl 

 

Overige projecten Werkplaats Sociaal Domein 

Flevo Academie Jeugd 
Contactpersoon: Saskia Mudde, 0884699163  
s.mudde@windesheim.nl 
 
Leernetwerk wijkverpleegkundigen (ouderenzorg),  
Contactpersoon Anne Mien Dragt, 0884697778 
a.regelink@windesheimflevoland.nl 
 
Beschermd Wonen in Beweging,  
Contactpersoon: Alie Weerman, 0884698832   
a.weerman@windesheim.nl 


