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VOORWOORD
Dit jaarverslag is in jouw postvak
terechtgekomen omdat je deel
uitmaakt van ons netwerk. Als
kenniscentrum werken we al tien
jaar in een sfeer van openheid
en overleg actief samen met
verschillende partners en proberen
we daarnaast zoveel mogelijk
links te leggen met de bredere
buitenwereld. Netwerken om
kennis te vergaren, om goede
praktijkvoorbeelden en visies uit te
wisselen, om verbindingen te leggen
en samen zaken te realiseren, om
van elkaar te leren. Maar natuurlijk
ook om mensen te helpen groeien en
te ondersteunen als het nodig is.
Daarbij werken we voor, over en
met àlle gezinnen: ‘traditionele’
een-of tweeverdienersgezinnen,
eenoudergezinnen, diverse
gezinnen, vluchtelingengezinnen
… We zetten bewust in op diverssensitiviteit, omdat we er rotsvast
van overtuigd zijn dat dit de enige
vruchtbare weg naar de toekomst
is. Wij geloven in de kracht van
gezinnen, maar hebben daarnaast
ook oog voor hun kwetsbaarheid.

Netwerken en co-creatief
samenwerken, dat deden ook de
gezinnen die we het voorbije jaar
ontmoetten. Zo was er het onderzoek
naar burgerinitiatieven voor en door
gezinnen, dat we het afgelopen jaar
samen met de Gezinsbond voerden.
Samen het heft in handen nemen om
zelf maatschappelijke problemen
aan te pakken, dat doen ook de
vrijwilligers die vluchtelingen helpen
om een woning te vinden, zoals uit
een van onze andere onderzoeken
bleek. De link tussen ouders en het
jeugdwerk versterken, was dan weer
het doel van een ander onderzoek.
Ook in 2020 blijven we via
onderzoek en het aanbieden van
bijscholingen, inspiratiegidsen
en handboeken inzetten op
verbinding en ondersteuning.
Gezinnen in Vlaanderen en Brussel,
vluchtelingengezinnen, kwetsbare
volwassenen op zoek naar zingeving
en een betere toegang naar de
arbeidsmarkt … ze kunnen blijven
rekenen op onze steun en aandacht!

Tanja Nuelant
Studiegebieddirecteur Sociaal-Agogisch
Werk

Kathleen Emmery
Coördinator van het Kenniscentrum
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Opvoeding
Opvoedingsondersteuning en gezinsondersteuning vormen de
‘corebusiness’ van het kenniscentrum.
Op vraag van en samen met
verschillende organisaties trachten we
de behoeften van ouders in het vizier
te krijgen, het aanbod daarop af te
stemmen en het bereik van de werking
te versterken.
Het afgelopen jaar deed de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) een
beroep op onze expertise om na te
gaan wat de drempels zijn bij de in- en
doorstroom naar Nederlandstalige
gezinsondersteunende initiatieven
in Brussel en hoe die drempels
weggewerkt kunnen worden.
We consulteerden 277 Brusselse
(toekomstige) ouders en 31 Brusselse
werkveldactoren.
Tijdens dit onderzoekstraject
‘Geïntegreerde gezinsondersteuning
voor (toekomstige) ouders en hun

Opvoedingsondersteuning
jonge kinderen in Brussel’ stelden
we vast dat er wel degelijk een grote
vraag is naar gezinsondersteuning.
Het aanbod is slechts beperkt bekend
bij Brusselse ouders. Vooral voor
kwetsbare ouders is niet altijd gepaste
en betaalbare ondersteuning bereikbaar
of beschikbaar. Het onderzoeksrapport
werd eind 2019 afgewerkt en begin
2020 bezorgd aan de 31 partners in
Brussel, de deelnemende ouders, het
Huis van het Kind – Ket in Brussel, Kind
& Gezin Brussel en andere actoren.
Onder meer Het Nieuwsblad, De

Morgen en Bruzz berichtten over de
onderzoeksresultaten.
In 2020 gaat het kenniscentrum,
met financiële ondersteuning
van de VGC, in een vervolgtraject
hierop aan de slag om het Brusselse
gezinsondersteunende aanbod te
versterken. In verschillende wijken
van Brussel zal Simonne Vandewaerde
samen met Brusselse diensten en
organisaties, waaronder partners
van het Brusselse Huis van het
Kind, inzetten op een toegankelijk
ondersteuningsaanbod.

PROJECTLEIDERS
Kristien Nys en Kathleen Emmery
ONDERZOEKERS
Bo Fagardo en Simonne
Vandewaerde
FINANCIER
Vlaamse Gemeenschapscommissie
TIMING
Bekendmaking onderzoeksresultaten en start ontwikkelingstraject met werkveld in 2020
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#generationstronger

Honderd jaar Kind en Gezin
In 2019 vierde Kind en Gezin zijn
100ste verjaardag. Kristien Nys liet op
13 september in De Morgen haar licht
schijnen over hun rijke geschiedenis en
actuele werking.
Kind en Gezin wil op basis van een
geactualiseerde visie hun dagelijkse
dienstverlening in multidisciplinair
perspectief verder uitbouwen en
methodisch versterken. In 2019 stelden
ze vanuit hun Projectgroep Ouderschap
en Opvoedingsondersteuning een
review board samen. Kristien Nys en
Hans Van Crombrugge maken deel uit
van dit panel van deskundigen.

Onderzoeker Sibille Declercq werkte
mee aan #Generation Stronger,
een webinar van de Gezinsbond, in
samenwerking met Rode Neuzen
Dag, Awel en de Opvoedingslijn. De
webinar, die te volgen was op dinsdag 5
november, handelde over weerbaarheid
bij tieners. Heel wat tieners kampen
immers met faalangst, voelen zich
onzeker of krijgen te maken met
pestgedrag. Als ouder neem je deze
zorgen mee. In de webinar kregen
ouders tips over hoe ze hun tiener
kunnen helpen om zich sterker te
voelen. Declercq, die tevens coördinator
is van Awel vzw, nam op 6 december
eveneens deel aan het jaarlijkse
EXPOO-congres. Tijdens een thematafel
zoomde ze in op het welbevinden van
jongeren en hoe Awel daaraan werkt.

Betternet Lab
Op 29 november nam docent en
onderzoeker Joris Van Puyenbroeck
deel aan het Betternet Lab, een
expertendag van het Vlaams
Kenniscentrum Mediawijswijsheid
over opvoeden in digitale tijden. Van
Puyenbroeck belichtte er in een lezing
het perspectief van de ouders en deelde
ook zijn eigen ervaringen als ouder.

Start2Care
‘t Schildpad vzw zet zich in voor het
psychisch welzijn van jongeren in
Poperinge. ‘Start2Care’ is een workshop
die de vzw in samenspraak met
onderzoeker Alexandre Reynders eind
2019 ontwikkelde, met als doel een
veilige sfeer te creëren waarin gevoelens
en gedachten met elkaar gedeeld
kunnen worden. Reynders zal ook
instaan voor het evaluatieonderzoek
van de workshop in het najaar van 2020.
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Opvoeden bij
en na scheiding

PROJECTLEIDERS
Claire Wiewauters
en Kathleen Emmery

Een van de aspecten die bij een
scheiding tot conflicten kunnen
leiden tussen de ex-partners, is de
verblijfsregeling van de kinderen. Om
escalatie bij een conflictueuze scheiding
te voorkomen, kan gebruik worden
gemaakt van een bezoekruimte in een
CAW. Daar kunnen ouders en kinderen
begeleid en ondersteund worden,
vrijwillig of na verwijzing door de
rechtbank. Ook het CAW van Brussel
biedt zo’n bezoekruimte aan, waar
het geconfronteerd wordt met steeds
complexere vragen.

Het CAW vroeg het kenniscentrum
om advies, en eind 2018 startten
we hierrond een onderzoek op, ‘(V)
echtscheidingen en bezoekruimtes
(CAW)’. Dat moet in kaart brengen hoe
goed de verschillende hulporganisaties
die rond (v)echtscheiding werken,
elkaar kennen en samenwerken in
Brussel. Studenten uit de tweede
opleidingsfase Gezinswetenschappen
werken aan dit onderzoek mee.

ONDERZOEKER
Stephanie Maes
PARTNER
CAW Brussel
TIMING
Loopt tot zomer 2020

Hoe kinderen voorbereiden op een scheiding en hoe het
belang van het kind vooropstellen bij een scheiding en
in de transitie naar eventuele nieuwe gezinsvormen? Het
is een thema dat binnen het kenniscentrum al jaren met
zorg wordt opgevolgd.

E-learning voor professionals
Het kenniscentrum werkt aan een
e-learningaanbod met digitale en
interactieve tools voor professionals
ter ondersteuning bij scheiding en
gezinstransities. Dit initiatief wil een
antwoord bieden op de noden die
ervaren worden door het werkveld, en
door ouders en kinderen zelf. Het sluit
tevens aan bij het actieplan van het
departement Welzijn van de Vlaamse
overheid inzake de aanpak van relatieen scheidingsproblemen.
De tools zijn bedoeld om de impact van
het scheidingsproces en daaropvolgend
gezinstransities op het gezinssysteem
zichtbaar en bespreekbaar te maken.
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Ze formuleren do’s-and-don’ts bij het
beluisteren en kaderen van de noden en
de behoeften van de betrokkenen. Alles
draait rond het in beeld brengen van de
verwarring die ontstaat bij scheiding,
de positie en de verschillende
perspectieven bij scheiding en het
hanteerbaar maken van het conflict.

PROJECTLEIDERS
Claire Wiewauters
en Kathleen Emmery
ONDERZOEKER
Sibille Declercq
PARTNER
EXPOO, Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin van de
Vlaamse Overheid
TIMING
Loopt tot najaar 2020

STUDIEDAGEN &
BIJSCHOLINGEN
• Op 14 maart gaf Claire Wiewauters de
bijscholing ‘Omgaan met kinderen en
jongeren uit (vecht)scheidingssituaties’
in het Vormingscentrum Ghislain in
Gent.
• En op 15 en 22 maart verzorgde ze
de bijscholing ‘Kinderen verst(r)ik in
verbinding. Gewone en moeizame
aanpassing van kinderen bij scheiding’,
op de Odisee-campus in Schaarbeek.
• Op 25 april sloot Wiewauters het intersectoraal en interdisciplinair congres
voor professionals ‘Een kind heeft
beide ouders nodig’ af met een lezing
rond ouderverstoting en dreigende
contactbreuk.

In het (inmiddels ter ziele
gegane) Radio 1-programma
Bij Debecker kwam
Wiewauters aan het woord
over het thema ‘beschaafd
scheiden, hoe doe je dat?’
En op 2/11 verscheen in De
Standaard Magazine een
artikel over contacthouden
met je schoonfamilie na
je scheiding, waarvoor
Wiewauters ook
geconsulteerd werd.

• Op 10 mei gaf Claire Wiewauters de
lezing ‘Waarom uit het oog niet uit het
hart is: het narratief van kinderen bij
(dreigende) contactbreuk’ op het congres ‘Het belang van het kind: ouders
voor altijd?’
• Op 3 juni verzorgde ze de bijscholing
‘Het perspectief van kinderen en
jongeren in de familiale bemiddeling:
wat maakt het verschil tussen een
flexibele en moeizame aanpassing aan
een scheiding?’ bij het Centrum voor
Beroepsvervolmaking in de Rechten.
• Het CAW Oost-Vlaanderen organiseerde in het najaar 2019 verschillende
studiedagen rond ‘Eerste Hulp bij
Scheidingen voor Hulpverleners’. Claire
Wiewauters en haar onderzoekscollega Sibille Declercq werkten mee
aan praattafels, die ze invulden als
focusgroepen met professionals in hun
project.
• Op het EXPOO-congres op 6 december
stelden Sibille Declercq en Kathleen
Emmery het onderzoek rond de tool
voor professionals ter ondersteuning
bij scheiding en gezinstransities voor
tijdens een gesprekstafel.
In het tijdschrift Libelle werd Claire Wiewauters in februari om advies
gevraagd over gezinnen waarbij de (volwassen) broers en zussen geen
contact meer willen met elkaar.
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Gezinsondersteuning van moslimgezinnen door zelforganisaties
Net als alle andere ouders staan
moslimouders in hun gezinsleven soms
voor uitdagingen en hebben ze al eens
nood aan ondersteuning. Het aanbod
aan gezinsondersteuning is echter nog
te weinig afgestemd op mensen met
een niet-westerse migratieachtergrond.
Met praktijkgericht onderzoek
wil het kenniscentrum aan deze
noden tegemoetkomen. Het
project ‘Gezinsondersteunend
werken met moslimouders en –
gezinnen: een gender-, cultuur- en
levensbeschouwingssensitief
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vormingspakket voor zelforganisaties’
ging van start in februari 2018. De
onderzoekers ontwikkelden een online
vragenlijst voor ouders uit Brusselse
en Vlaamse moslimgezinnen, in het
Nederlands, Frans, Engels en Turks, die
beschikbaar was tussen eind januari en
begin september 2019. De online survey
werd door meer dan 300 moslimouders
ingevuld. Tweedejaarsstudenten
Gezinswetenschappen werkten
mee aan de verwerking van de
onderzoeksresultaten.

PROJECTLEIDER
Kim Lecoyer
ONDERZOEKER
Samira Oizaz
COPROMOTOREN
Kristien Nys en
Hans Van Crombrugge
TIMING
Loopt tot einde 2020

Na een verdiepende bevraging van
het werkveld werden een dertigtal
veldactoren uitgenodigd om deel uit te
maken van een Lerend Netwerk dat mee
zal werken aan de ontwikkeling van een
vormingspakket voor hulpverleners en
gezinsondersteuners of –begeleiders.
Op 7 november vond een eerste
ontmoetingsdag van het Lerend
Netwerk plaats, met als thema ‘De
rol van religie in de hulpverlening
aan moslimgezinnen: struikelblok
of hefboom?’ Aansluitend gaf de
Amerikaanse jurist en socioloog
Amr Abdalla op 8 november een
workshop en een lezing, ‘Islamitische
perspectieven op vrede en conflict’,
die opengesteld werd voor een breder
publiek.
En op 10 december organiseerden we
in het kader van dit onderzoek een
groepsgesprek voor moslimouders op
de campus Schaarbeek. Aansluitend
bij onze online vragenlijst wilden we
op die manier dieper in gesprek gaan
met een aantal moslimouders. We
peilden naar wat zij belangrijk vinden
in de opvoeding van hun kinderen en
op welke manier ze graag ondersteund
willen worden als ouder.

Hoe kunnen we moslimgezinnen
en -ouders ondersteunen?
Bent u vader of moeder (of voogd) van één of
meerdere kinderen die bij u inwonen? Is minstens
één gezinslid moslim? En woont u in Vlaanderen
of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Laat dan uw stem horen en deel uw mening of
ervaringen in deze online vragenlijst.

NEEM SNEL EEN KIJKJE OP
HTTP://BIT.LY/MOSLIMGEZINNEN
OF SCAN DE QR-CODE
Voor meer informatie kan u contact opnemen met:
kim.lecoyer@odisee.be of samira.oizaz@odisee.be

De Amerikaanse jurist en socioloog Amr Abdalla
gaf op 8 november een workshop en een lezing.

Onderzoeker Kim Lecoyer werkte
daarnaast mee aan het boek ‘Marital
Captivity: Divorce, Religion and Human
Rights’, dat in juli 2019 gepubliceerd
werd als synthese van de internationale
conferentie over datzelfde thema in
november 2016 aan de rechtenfaculteit
van de universiteit van Maastricht.
Haar bijdrage droeg als titel ‘Protecting
Women against Marital Captivity – An
Analysis of Insiders’ Perspectives on
Muslim Divorce in Belgium’.

Radicalisering
Op vraag van de Koning Boudewijnstichting werkte Kim
Lecoyer voor het kenniscentrum mee aan het project
‘Family Support’. Dit project bestond uit twee luiken: het
in kaart brengen van praktijken in de ondersteuning van
families die worden geconfronteerd met gewelddadige
radicalisering, en het samenstellen van een inspiratiegids over
gezinsondersteuning bij gewelddadige radicalisering.
Beide werden voorgesteld op een eindconferentie op
7 februari in de Résidence Palace te Brussel.
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Opvoedingsondersteuning aan
ouders van suïcidale jongeren
Het in 2018 afgeronde project rond
opvoedingsondersteuning van ouders
van suïcidale kinderen ‘Help, mijn kind
denkt aan zelfmoord’ leverde een online
tool op, die ingebed is in de website van
Zelfmoord 1813, en die te vinden is via
ouders.zelfmoord.1813.be.
De website trekt inmiddels dagelijks
zo’n 25 bezoekers, wat erop wijst dat dit
project voor deze ouders wel degelijk
een verschil kan maken.
In 2019 bleef onderzoeker Alexandre
Reynders de onderzoeksresultaten
verder dissemineren.
Op 21 februari gaf hij de bijscholing
‘Ervaringen en noden van ouders
van een suïcidaal kind. Hoe ouders
betrekken en ondersteunen in het
zorgtraject van een suïcidaal kind?’ in
het Vormingscentrum Guislain in Gent.
Hij verzorgde ook gastcolleges voor de
collega’s van Orthopedagogiek (Odisee)
(op 14 oktober) en voor het keuzevak
Suïcidaal gedrag van Howest op 16
december.
In METAFOOR, het driemaandelijkse
magazine van de Vlaamse Vereniging
voor Therapeuten in de Interactionele
Vormgeving, werd Reynders
geïnterviewd over het onderzoek en de
tool.
En op 17 oktober informeerde Vlaams
parlementslid voor CD&V Katrien
Schrijvers via een parlementaire vraag
aan toenmalig Vlaams minister van
Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en
Armoedebestrijding Wouter Beke naar
een stand van zaken in verband met de
website.
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Op 24 april vond de
uitreiking van de Belfius
Smart Care Award en de
publieksprijs plaats. Voor
de beide awards was ons
project ‘Help, mijn kind
denkt aan zelfmoord!’
genomineerd.

Diversiteit
Superdiversiteit
In het voorjaar verscheen de negende herziene druk van
het boek ‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving
verandert’, van onderzoeker Dirk Geldof.
Ook dit jaar bleef Geldof zich daarnaast toeleggen op het
subthema wonen en superdiversiteit. Samen met collegaonderzoekers van de Faculteit Ontwerpwetenschappen
van de Universiteit Antwerpen gaat hij na in welke mate
de woonnoden en woonculturen van mensen met een
migratieachterond verschillen, en welke impact dit heeft op
woonbeleid en woonontwerp.

LEZINGEN EN DEBATTEN
• Op 28 februari nam Geldof deel aan een panelgesprek
over het potentieel van convivialiteit in superdiverse
buurten om het samen leven in diversiteit vorm te geven.
De organisatie was in handen van het Toneelhuis en het
Antwerpse Urban Studies Institute, naar aanleiding van de
theatervoorstelling ‘Hoge Weg’.
• Op 13 mei werd de nieuwe uitgave van boek
‘Superdiversiteit’ voorgesteld met daaraan gekoppeld
een panelgesprek in de bibliotheek van de Karel de Grote
Hogeschool in Antwerpen.
• Op 21 mei gaf hij in het kader van de Odiseecampuslezingen een uiteenzetting over identiteit en
superdiversiteit.
• En op de jaarlijkse Boekenbeurs nam hij op 9 november
deel aan een debat over de houding van Europa ten
aanzien van vluchtelingen. Wat kunnen we leren uit het
verleden en hoe kunnen we omgaan met een superdiverse
samenleving?

Daarnaast publiceerde Geldof teksten en
opiniestukken over diversiteit in diverse tijdschriften
(onder meer in Panopticon en SamPol) en op het
online platform Sociaal.Net.
• In De Standaard verscheen op 27 februari
zijn opiniestuk over de nood aan een nieuwe
democratiseringsgolf in het onderwijs, zeker
in superdiverse steden als Antwerpen: ‘Als we
de ongelijkheid in schoolresultaten tussen
leerlingen met en zonder migratieachtergrond
niet aanpakken, zal Vlaanderen verder afzakken
in de Pisa-cijfers rond onderwijskwaliteit.
Superdiversiteit moet de kern van onderwijs
worden’.
• Hetzelfde thema kwam aan bod in een opiniestuk
op vrt.be, op 4 juni. Geldof stelt daarin dat
‘Vlaanderen nooit meer zo ‘wit’ zal zijn als vandaag
en dat moedige politici dat durven te zeggen. Ze
moeten leiderschap tonen en de angstbeelden
niet langer in standhouden. Ook zonder nieuwe
migratie zal de diversiteit in Vlaanderen toenemen’.
• In een opiniestuk in De Standaard op 6 december
zoomde hij opnieuw in op de nieuwe, slechte
Pisa-resultaten. Die liggen niet aan ‘nonchalante’
leerlingen, wel aan een falend systeem, aldus
Geldof. ‘Als we alleen spreken over ‘nonchalance’,
‘excelleren’ en nog meer ‘taal, taal en taal’, zullen
we er niet komen. Het Vlaamse onderwijs moet
dringend inzetten op meer diversiteit vooraan in de
klas, en dus zeker in de lerarenopleidingen.’
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Vluchtelingengezinnen
Steeds meer asielaanvragen in ons land
komen van gezinnen met kinderen.
Hun vragen vereisen een geïntegreerde
aanpak. Het in 2017 opgestarte en
in 2019 afgeronde PWO-project
‘Veerkracht ondersteunen bij ouders en
kinderen van vluchtelingengezinnen’
bracht inzichten uit vier
studierichtingen van onze hogeschool
bij elkaar in een transdisciplinair
onderzoek: orthopedagogie, sociaal
werk, gezinswetenschappen en
onderwijs.
Doel was om de actuele opvang van
deze gezinnen in kaart te brengen en
bestaande initiatieven verder op elkaar
af te stemmen. Het onderzoek steunt op
interviews met begeleiders en met de
ouders en kinderen van deze gezinnen
zelf, aangevuld met een literatuursurvey
over de noden van en de opvang voor
vluchtelingengezinnen.

Op een druk bijgewoonde studiedag op
8 mei werden de onderzoeksresultaten
en het daaruit voortvloeiende boek
voorgesteld, ‘Veerkracht in beweging.
Dynamieken van vluchtelingengezinnen
versterken’ (Garant). Zowel
participanten aan het onderzoek, de
pers, als het brede publiek werden
uitgenodigd.
In het boek worden richtlijnen
gegeven voor mensen uit het
werkveld (in de domeinen opvang,
onderwijs en welzijn) met het oog
op het erkennen en versterken
van veerkracht bij asielzoekende
en vluchtelingengezinnen.
Daarnaast bevat het ook een aantal
beleidsaanbevelingen, die intussen
verspreid werden naar de bevoegde
beleidsdiensten.

PROJECTLEIDER
Patrick Meurs
ONDERZOEKER
Mieke Groeninck
COPROMOTOREN
Dirk Geldof en Claire Wiewauters
(copromotoren vanuit Gezinswetenschappen), Ward De Boe
(copromotor vanuit studiegebied Onderwijs), Kaat Van Acker
(copromotor vanuit Sociaal werk)
en Isabel Berckmans (copromotor
vanuit orthopedagogie)
PARTNERS
Katholiek Onderwijs Vlaanderen,
KU Leuven - Faculteit Psychologie
en Pedagogische Wetenschappen;
Onderzoekseenheid Educatie,
Cultuur en Samenleving, Platform
Kinderen op de Vlucht, Federaal
Agentschap voor de Opvang van
Asielzoekers (Fedasil)
TIMING
Afgerond mei 2019

• Op Sociaal.Net verscheen
op 20 juni een artikel van
Mieke Groeninck over het
veerkrachtonderzoek.

Gezinnen zijn niet alleen
kwetsbaar en slachtoffer, ze
tonen ook een grote kracht
die gezien, versterkt en
ondersteund moet worden.
• Het tijdschrift De Bond
belichtte het onderzoek in
zijn septembernummer.
• En in het decembernummer
van Welwijs schreven
Kaat Van Acker en Claire
Wiewauters een kortverhaal
over het tot stand komen van
de methodiek ‘Wortelen in
nieuwe aarde’.
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LEZINGEN EN DEBATTEN
• Aan het werkveld werd het boek
voorgesteld tijdens een aantal
lezingen, telkens met heel wat
praktijkvoorbeelden afgestemd
op het desbetreffende publiek: op
25 juni voor Fedasil, op 4 oktober
bij het Steunpunt Asiel en Migratie
Mechelen en op 12 december bij het
Agentschap Integratie en Inburgering
Meetjesland.
• Copromotor Dirk Geldof ging het
onderzoek voorstellen op de 16de
IMISCOE-conferentie in Malmö,
Zweden (juni 2019). Copromotor
Kaat Van Acker deed hetzelfde op een
conferentie in Alkmaar in november.

• Ook op de Summer School op
campus Schaarbeek werd het
onderzoek gepresenteerd (zie p.16).
• Op 24 oktober gaf Mieke Groeninck
een gastcollege op de KU Leuven,
waarbij ze het onderzoek voorstelde
aan derdejaarsstudenten
psychologie.
Daarnaast maakt ze ook deel uit
van het academische netwerk over
vluchtelingen, ‘Fragile’, dat sinds
voorjaar 2019 georganiseerd wordt
door Fedasil.

• In diverse workshops werd de
door Claire Wiewauters en Kaat
Van Acker ontwikkelde methodiek
‘Wortelen in nieuwe aarde’ – een
gespreksmethodiek voor kinderen
met een vluchtelingenachtergrond
– uit de doeken gedaan. Op 20
maart gaf Claire Wiewauters
er een bijscholing over aan
volwassen hulpverleners in het
Vormingscentrum Guislain in Gent.
Kaat Van Acker stelde het voor in
klassen met vluchtelingenkinderen.
Ook tijdens het event ‘Research on
Stage’ op 13 november in Brussel, het
wetenschapsfestival op 24 november
in Brussel en op een workshop tijdens
het EXPOO-congres op 6 december
stelde Kaat Van Acker het onderzoek
en het spel voor.

Om de stem van kinderen tot zijn recht te laten komen, ontwikkelden Claire Wiewauters en Kaat Van
Acker het verteldoosje ‘Wortelen in nieuwe aarde’ (in samenwerking met Studio Sesam vzw). Aan de
hand van 30 mooi geïllustreerde vertelkaarten kunnen hulpverleners in gesprek gaan met kinderen en
jongeren over hun ervaringen voor, tijdens en na de vlucht. Illustraties door Marie Van Praag.
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Vluchteling zkt. Woning
De toename van vluchtelingen de
voorbije jaren leidde ook in België tot
een significante stijging van het aantal
asielaanvragen en een dringende
nood aan extra opvanginfrastructuur.
Een groot deel van deze mensen
werden inmiddels erkend als politiek
vluchteling. Al deze mensen verlaten
de asielopvang en moeten op zoek
naar een woning. De keuze van
een woonplaats en het vinden van
een woning bepalen in belangrijke
mate mee volgende stappen in het
integratieproces. Het is dus van groot
belang dat dit vlot kan gebeuren.
De wens van erkende vluchtelingen
om snel een goede woning te vinden
botst vandaag op heel wat plaatsen
op capaciteitsproblemen én drempels
op de (lokale) woningmarkt, en dan
vooral op de private huurmarkt. In veel
gemeenten engageren inwoners zich
vrijwillig om deze mensen te helpen
bij hun zoektocht. In 2018 startte het
kenniscentrum in opdracht van de
Vlaamse Gemeenschap een onderzoek
naar ondersteuning van vrijwilligers die
zich engageren bij de zoektocht naar
woningen voor erkende vluchtelingen.
Het doel was om bestaande initiatieven
in kaart te brengen en een draaiboek
te ontwikkelen voor het opstarten en
begeleiden van nieuwe initiatieven.
We bekeken de ondersteuningsnoden
van de vrijwilligers en we formuleerden
uiteraard ook beleidsaanbevelingen.
Op 13 juni stelden we het
onderzoeksrapport ‘Capteren en
ontsluiten van goede praktijken
inzake werken met vrijwilligers bij
woonondersteuning van vluchtelingen’
en het hieruit voortvloeiende
draaiboek voor vrijwilligersorganisaties
‘Vluchteling zkt. Woning’ voor
op een studiedag in het Herman
Teirlinckgebouw.
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De onderzoekers stelden hun onderzoek
daarnaast ook voor op de internationale
conferentie ‘Displacement en
domesticity since 1945. Refugees,
migrants and expats making homes’,
die op 28 en 29 maart plaatsvond in
Brussel. Ze publiceerden ook artikels
op Sociaal.Net (op 13 juni, met als titel
‘Vrijwilligers kunnen woonprobleem van
vluchtelingen niet alleen oplossen’) en
in het VVSG-blad Lokaal.

PROJECTLEIDERS
Dirk Geldof, Mieke Groeninck, Dirk
Luyten en Leen Hellinckx
ONDERZOEKERS
Louise D’Eer en Lore Robeyns
FINANCIER
Vlaamse Overheid (Agentschap
Jongerenwelzijn)
TIMING
Afgerond juni 2019

De vluchtelingenproblematiek is actueler
dan ooit, en dat merkt het kenniscentrum
ook aan de interesse voor onze
onderzoeken rond dit thema.
• In een opiniestuk op Sociaal.Net (11
oktober) pleitte onderzoeker Pascal
Debruyne voor een permanente
opvangstructuur voor nieuwkomers.
• Na de dood van tientallen asielzoekers
in een koelvrachtwagen in GrootBrittannië publiceerde ook De Morgen
(24 oktober) een opiniestuk van
Debruyne ‘De ultieme droom met de
Polar Express’.

Op 13 juni stelden Lore Robeyns, Louise D’Eer en Dirk Geldof hun
onderzoek rond vrijwillige woonondersteuning van vluchtelingen voor.

Ondersteunen van het proces van herinnesteling bij
gezinshereniging van erkende vluchtelingen en subsidiair
beschermden
Bij de uitvoering van ons
onderzoek rond veerkracht bij
vluchtelingengezinnen was een van
de meest gestelde vragen: wat na
gezinshereniging? Hoe kunnen we de
gezinsdynamieken, die onherroepelijk
veranderen na zoveel ingrijpende
gebeurtenissen, jaren van verwijdering
en relaties op afstand..., beter
ondersteunen? In het nieuwe PWOproject ‘Ondersteunen van het proces
van herinnesteling bij gezinshereniging
van erkende vluchtelingen en subsidiair
beschermden’ gaan we hierop in.
Gedurende drie jaar bekijken hoe
we de gezinshereniging van erkende
vluchtelingen beter kunnen omkaderen.
Dit onderzoek omvat een
literatuurstudie, interviews met vooren nakomers van gezinshereniging en
met experten allerhande. We plannen
ook focusgroepen met (in)formele
begeleiders uit opvang, onderwijs en
gezinszorg.

Het opzet van dit onderzoek
is de uitbouw van een lerend
netwerk, waarbinnen een
modulair ondersteuningstraject ter
professionalisering van (in)formele
hulpverlenende actoren uitgewerkt
wordt.
Het onderzoek gebeurt in samenspraak
met (co-)promotor(en) uit het
studiegebied Sociaal-Agogisch Werk en
het studiegebied Onderwijs.
PROJECTLEIDER
Mieke Groeninck
ONDERZOEKER
Pascal Debruyne
COPROMOTOREN
Dirk Geldof, Patrick Meurs, Claire
Wiewauters, Kaat van Acker en
Sander Van Acker
TIMING
2019-2022

Onze morele verbazing
over de praktijken van
mensensmokkelaars is terecht’,
zegt hij. ‘Maar wat is ons
aandeel hierin, als je weet dat
mensen op de vlucht, of dat nu
voor persoonlijke vervolging is,
voor oorlog of voor armoede,
geen toegang krijgen tot Europa
op een legale en veilige manier?

• Op 11 november verscheen Debruynes
MO*paper over inburgering en
integratie, waarbij hij stelt dat
deze gewoon instrumenten van
migratiebeheer zijn geworden.
• Op 13 november reageerde Debruyne
in een opiniestuk op Knack.be op de
lauwe reacties op de brand in een
toekomstig asielcentrum in Bilzen.
‘Een drama en crimineel feit gebruiken
om de eigen verantwoordelijkheid te
ontlopen. Is dat de nieuwe politiek?’
vroeg hij zich af.
• En op 23 november gaf hij duiding bij
de procedure voor gezinshereniging
in De Standaard. ‘Politici willen de
voorwaarden voor gezinshereniging zo
streng mogelijk maken, terwijl het net
een motor voor integratie kan zijn’.
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Binnen onze onderzoekslijn rond gezinnen op de vlucht,
organiseerden we op 22 mei in samenwerking met het
Platform Kinderen op de vlucht een conferentie rond seksueel
geweld en jongeren met een vluchtverhaal. We kregen
hiervoor de steun van de Koning Boudewijnstichting en de
Nationale Loterij. Deze studiedag was tweetalig NederlandsFrans, met simultaanvertaling.
Vanuit het kenniscentrum organiseerde Miet Timmers de
studiedag, Bo Fagardo, Willem Scheire en Katia Fournier
werkten eraan mee.

Kansen van begeleide kinderen
in opvang versterken
Eind 2019 kreeg het kenniscentrum
groen licht voor een nieuw project
rond vluchtelingen, waarbij deze keer
ingezoomd wordt op begeleide kinderen.
Begeleide kinderen en jongeren vormen
bijna een derde van alle asielzoekers
in het opvangnetwerk. De huidige
opvanginfrastructuur en begeleiding
bieden hen echter geen optimale
ontwikkelingskansen. Er is nood aan
een gedragen visie rond begeleiden en
beschermen van kinderen in opvangcentra
en aan bijkomende training van alle
betrokkenen in het opvangnetwerk,
ook over heikele thema’s zoals familiaal
geweld. In het nieuwe onderzoeksproject
‘Kansen voor begeleide kinderen in
opvang versterken: visieontwikkeling,
ondersteuning & vorming’ willen we
precies aan deze visieontwikkeling
werken. Daarnaast zullen we ook een
tweetalig vormings- en informatieaanbod
ontwikkelen voor de opvangcentra, dat hen
ondersteunt om kinderen te begeleiden en
te beschermen.
PROJECTLEIDER
Dirk Geldof
ONDERZOEKER
Katia Fournier
COPROMOTOREN
Kaat Van Acker, Mieke Groeninck,
Patrick Meurs & Claire Wiewauters
FINANCIER
AMIF-Fonds voor Asiel, Migratie en
Integratie
PARTNERS
Fedasil & Kinderrechtencommissariaat
TIMING
Loopt tot midden 2022

Naar een meer
geïntegreerd
migratiebeleid,
dankzij het AMIF
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Summer School
In de zomer van 2019 organiseerden we voor de
tweede maal een zomercursus op onze campus, in
samenwerking met University of Applied Sciences and
Arts (Fachhochschule) Dortmund, Grupo de Investigación
en Psicología Comunitaria of the Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP), en Platform Kinderen op de
vlucht / La Plate-forme Mineurs en exil, en met steun van
de Vlaamse universiteiten en hogescholen raad.
Thema was dit jaar ‘Refugee children and families in
Europe, social work and counseling’. Gespreid over
een zestal dagen konden de 30 deelnemers uit Turkije,
Duitsland, Spanje, Bulgarije, Tsjechië, Bosnië-Herzegovina
en België diverse lezingen en workshops volgen. Voor en
na de lezingen en workshops, onder meer rond digital
storytelling, werd in kleine groepjes gewerkt rond een
concrete vraag van een hulpverleningsorganisatie. Op het
eind van de Summer School stelden de studenten hun
projectwerk aan elkaar voor op een marktdag.
De voertaal was Engels. Studenten konden 3 ECTS-punten
halen door het hele programma te volgen en na afloop
een paper te schrijven.
Ook dit jaar was er een vervolgluik in Duitsland: 11
Odisee-studenten namen in september 2019 deel
aan de Autumn school ‘Cosmopolitan Worlds’ aan de
Fachhochschule in Dortmund.
Miet Timmers coördineerde dit programma.
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Diversi-date
Met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
werd in 2016 het project Diversi-Date opgestart. Doel is een
veilige context te creëren waarbinnen jongeren hun eigen
levensbeschouwing en identiteit en die van anderen kunnen
exploreren, en hierover met elkaar kunnen uitwisselen. Voor
deze interlevensbeschouwelijke dialoog maken we gebruik
van talentgerichte methodieken die van alle tijden en alle
gemeenschappen zijn maar die binnen iedere gemeenschap
op een andere manier ingevuld worden, zoals spel, samen
eten en koken, verhalen vertellen en muziek.
Meer dan honderd jongeren uit het Brusselse en Vlaamse
secundair onderwijs (derde graad) worden telkens
uitgenodigd op de dialoogdag Diversi-Date. Samen met
Axcent vzw zetten we het project op eigen initiatief verder en
organiseerden we een derde editie op vrijdag 29 maart.
Op basis van de ervaringen van de dag en van de output
van de jongeren werd een Diversi-Date praktijkgids
opgemaakt. Deze gids bevat heel wat materiaal die scholen
of organisaties kunnen gebruiken om jongeren met elkaar
in dialoog te laten gaan. We bieden speelse methodieken en
oefeningen maar ook praktische leidraden voor leerkrachten
om diversiteit en levensbeschouwing op school- en op
klasniveau bespreekbaar te maken. Dit alles wordt gestaafd
met theoretische kaders over diversiteit, identiteit en
levensbeschouwing, en kadert binnen de eindtermen van het
onderwijs.
De gids is gratis downloadbaar op onze website, samen
met nog heel wat ander materiaal: filmpjes van de DiversiDatedag, digital stories gemaakt door leerlingen, oefeningen,
methodieken en extra educatief materiaal.

ONDERZOEKERS
Alexandre Reynders, Eline
Mechels en Leen De Clercq
PARTNERS
Axcent vzw
JAARLIJKSE CONTACTDAG OP DE
ODISEE-CAMPUS IN SCHAARBEEK
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Cultuursensitieve zorg
Mama, ik wil niet meer bruin zijn
Naar aanleiding van het boek ‘Racisme: over wonden
en veerkracht’ van Naima Charkaoui organiseerde het
kenniscentrum op 19 maart een studiedag over de
ondersteuning van kinderen en jongeren die te maken
krijgen met racisme, met als titel ‘Mama, ik wil niet
meer bruin zijn’. We werkten hiervoor samen met Uit
De Marge, het Minderhedenforum, Hand in Hand, het
Kinderrechtencommissariaat en EPO Uitgeverij.
Kim Lecoyer, Evelyn Morreel, Samira Oizaz en Birsen Taspinar
verzorgden een workshop op deze studiedag. Ze zoomden
in op de vraag hoe je als gezinsondersteuner aan de slag kan
gaan in het begeleiden van ouders, kinderen en jongeren die
het slachtoffer zijn van racisme. Ouders weten immers niet
altijd goed hoe ze hiermee kunnen omgaan en hoe ze hun
kind kunnen beschermen. Er zijn nog maar weinig goede
praktijken in gezinsondersteuning die voorbeelden kunnen
bieden. In deze workshop gaan we samen met de deelnemers
aan de hand van casussen op zoek naar uitdagingen, kansen
en mogelijkheden.

Aanbod voor ouders bij
racisme-ervaringen van
hun kinderen

PROJECTLEIDER
Birsen Taspinar

TIMING
Voor gezinsondersteuners is het niet
2019-2021
gemakkelijk om door te verwijzen
naar een geschikt aanbod, gezien
de expertise hierrond vooralsnog
ontbreekt. Vanaf 2019 gaan we een aanbod ontwikkelen
voor ouders die geconfronteerd worden met racismeervaringen van hun kinderen. We willen ouders bevragen
en vormingsmateriaal ontwikkelen, dat uiteindelijk moet
resulteren in een tool die voor gezinsondersteuners bruikbaar
is.

Cultuursensitieve zorgambassadeurs
Eva vzw werkt een project uit rond cultuursensitieve
zorgambassadeurs in de thuiszorg met middelen
van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Het kenniscentrum is partner in
dit project en zal trainingssessies ontwikkelen en uitvoeren.
Deze gaat onder meer in op volgende vragen: in welke mate
werken medewerkers in de thuiszorg al cultuursensitief, en
hoe kunnen zij nog cultuursensitiever werken? Onderzoeker
en docente Birsen Taspinar ontwikkelt leerdoelen en de
inhoud van een training voor duo’s van verzorgenden en
zorgambassadeurs. Ze doceert de training in de periode van
september 2019 tot en met mei 2020. Er wordt ook een kort
draaiboek samengesteld met het lesmateriaal.

Islamic Counseling
Goed en respectvol samenwerken en -leven in deze diverse
samenleving blijkt voor veel professionals toch wel een
prioriteit, zeker als we afgaan op het succes van onze
tweedaagse bijscholing i.v.m. Islamic Counseling, die
plaatsvond op 28 en 29 oktober op campus Schaarbeek.
Ook de bijscholingen rond Islamitische visies op psychiatrie
en de zorg voor mensen met psychische aandoeningen, op
1 april en 27 september in het Vormingscentrum Guislain in
Gent, waren in een mum van tijd volgeboekt.
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Gezinnen in de
samenleving
Jeugdwerk
Hoe bouw je als jeugdwerker een goede
relatie op met de ouders en hoe betrek
je hen op een constructieve manier
bij het jeugdwerk? Een vraag die vele
jeugdwerkers, of het nu professionals of
vrijwilligers zijn, bezighoudt.
De voorbije twee jaar werkten
onderzoekers Evelyn Morreel, Kristien
Nys en Karla Van Leeuwen in nauw
overleg met jeugdwerkactoren aan
een ondersteuningstool die hierbij
wil helpen. Op 30 april stelden ze het
eindresultaat voor: ‘Meet the Parents?!’,
een speels reflectie-instrument voor
begeleiders in het jeugdwerk over
contact en communicatie met ouders.
26 situatieschetsen (met cartoons en
beknopte beschrijvingen) en enkele
reflectievragen dienen als uitgangspunt
voor groepssessies waarin begeleiders
nadenken over wat zij verwachten van
ouders. Ze worden ook aangemoedigd
om zich in het perspectief van de ouders
te verplaatsen, bijvoorbeeld waarom
een ouder een bepaalde vraag stelt of

• Op 30 april wijdde
De Standaard een
uitgebreid artikel aan de
ondersteuningstool, met als
titel ‘Omgaan met ouders?
Geen kinderspel’
• Eind juni zoomde ook De
Bond in op onderzoek en
tool.
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een bepaald gedrag al dan niet stelt.
Naast het spel bevat de tool ook tips en
suggesties voor betere communicatie
met de ouders.
Aansluitend op de presentatie van
de tool gaven we samen met De
Aanstokerij train-de-trainersessies,
waaraan tot nu toe een vijftigtal
jeugdwerkers van 33 verschillende
jeugdwerkingen deelnamen. De sessies
gingen door op 6 juni (Brussel), 12 juni
(De Aanstokerij, Leuven), 14 juni (Gent),
30 oktober in Brugge en 11 december in
Leuven.

Het spel werd op 1.500 exemplaren
verspreid in Vlaanderen en Brussel.
Daarnaast is er een aanvullende website
in de maak, die in 2020 gelanceerd
wordt.

PROJECTLEIDERS
Kristien Nys en Karla Van Leeuwen (Onderzoekseenheid Gezinsen Orthopedagogiek (KU Leuven)
ONDERZOEKER
Evelyn Morreel
PARTNERS
De Aanstokerij vzw en tal van
jeugdwerkactoren waaronder
Chirojeugd Vlaanderen, Vlaamse
Dienst Speelpleinwerk, Kazou;
De Ambrassade; Kras Jeugdwerk;
Demos
Met steun van het Departement
Cultuur, Jeugd en Media
TIMING
Lancering tool april 2019, verdere
disseminatie in najaar 2019 en
voorjaar 2020

© Jan Van Bostraeten
V.U. Evelyn Morreel Huart Hamoirlaan 136 1030 Schaarbeek

Beste ouder, we vragen ons af:
Voelt je kind zich thuis en welkom in de Chiro?
Is de groep divers (genoeg)?
Kan er iets beter?

HOE DIVERS IS DE CHIRO ?
Ga naar http://bit.ly/iedereenchiroouder Liever per telefoon? Laat via
deze link of hieronder je gegevens na voor een gesprek.
Je mag me opbellen op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
evelyn.morreel@odisee.be of
michael.tubex@chiro.be

Ondertussen startten we een
nieuw onderzoek op, dat wil
nagaan hoe divers de Chiro is.
Evelyn Morreel leidt het onderzoek, studenten uit het tweede
bachelorjaar gezinswetenschappen werken hieraan mee. In
het najaar 2020 ronden we dit
onderzoek af.

21

Gezinsbeleid
Burgerinitiatieven voor en
door gezinnen in Vlaanderen
Op 14 maart organiseerde het
kenniscentrum in samenwerking met
de Gezinsbond voor de derde maal een
Gezinsconferentie. Dit jaar focusten we
op het thema ‘Burgerinitiatieven voor
en door gezinnen in Vlaanderen’.
Niet alleen de overheid en
intermediairen spelen immers een rol
in de ondersteuning van gezinnen, ook
gezinnen ondernemen actie om elkaar
te helpen. In een tijd van toenemende
individualisering en polarisering in
de samenleving, zien we steeds meer
gewone burgers die het initiatief nemen
om projecten en netwerken op te zetten
waarin nieuwe vormen van solidariteit
en ontmoeting vorm krijgen.
In de aanloop naar de conferentie
voerden we een verkennend onderzoek
uit naar een brede waaier van
initiatieven die gezinnen zelf nemen
om elkaar te ondersteunen. We
maakten een inventaris van initiatieven
waarbij gezinnen de belangrijkste
initiatiefnemers zijn. Vervolgens werden
22 burgerinitiatieven bevraagd over hun
ontstaan, werking en groei, faciliterende
en belemmerende factoren.
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PROJECTLEIDERS
Dirk Luyten, Kathleen Emmery &
Elke Valgaeren (Gezinsbond)
ONDERZOEKERS
Bo Fagardo &
Liesbeth Matthijs (Gezinsbond)

Op de Gezinsconferentie werden zowel
het onderzoeksrapport als de daaruit
voortvloeiende inspiratiegids ‘Bezige
burgers. Inspiratiegids voor initiatieven
voor en door gezinnen’ voorgesteld. De
gids bevat praktische handvatten om
een burgerinitiatief te starten, vorm
te geven en verder te laten evolueren.
De burgerinitiatieven kregen ook de
kans om zichzelf voor te stellen op een
infomarkt.
Onderzoeker Bo Fagardo nam daarnaast
als lid van de adviescommissie
PWO-burgercollectieven in welzijn
en zorg van de Arteveldehogeschool
deel aan twee overlegbijeenkomsten.
Op 4 juni nam Fagardo deel aan een
rondetafelgesprek georganiseerd door
De Wakkere Burger ter evaluatie van
hun werking met burgerinitiatieven.
Daarnaast schreven de onderzoekers
hun belangrijkste bevindingen neer in
de editie van 17 juni van Terzake, het
blad van De Wakkere Burger.

PARTNERS
Gezinsbond, VVSG, Kind & Gezin
TIMING
Afgerond maart 2019

Bo Fagardo (midden) werkte mee aan het onderzoek
naar burgerinitiatieven voor en door gezinnen, dat op de
Gezinsconferentie op 14 maart werd voorgesteld.

Verschillende koepelorganisaties kwamen hun werking rond
ondersteuning van burgerinitiatieven toelichten.

Tijdens de namiddag was het een gezellige drukte op
de infomarkt, waar een heleboel burgerinitiatieven
aanwezig waren. Nieuwe banden werden gesmeed!
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Dag van het gezin –
gezinsbeleid in de
partijprogramma’s
In de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei maakten we
een vergelijkende analyse van de voorgestelde maatregelen
rond het gezinsbeleid in de verkiezingsprogramma’s van de
diverse politieke partijen, zowel in 2014 als in 2019.
We kozen ervoor om de voorgestelde maatregelen en
beloftes van partijen n.a.v. de regionale, federale en Europese
verkiezingen (mei 2019) voor en over gezinnen te exploreren,
analyseren en ontsluiten. Hiervoor hebben we de teksten
van alle verkiezingsprogramma’s (969 pagina’s) geanalyseerd
met een gezinsbril. Het eindrapport lijst de maatregelen en
beloftes rond de voornaamste gezinsbeleidsthema’s op. Dit
zijn: partnerrelaties (en onderlinge solidariteit), ouderschap,
preventieve opvoedings- en gezinsondersteuning, pleegzorg,
jeugdhulp en jeugddelinquentie, asiel en migratie, combinatie
gezin-arbeid en de kinderopvang, de informele zorg
(mantelzorg), kinderbijslag (groeipakket) en
gezinsarmoede, gezinsvriendelijk wonen, en het
thema onderwijs en gezin en het erfrecht.

• In De Morgen verscheen op 14
mei het artikel ‘Red de work-lifebalance, begin bij kinderopvang’
• Op knack.be verscheen eveneens
op 14 mei het opiniestuk (van
Elke Valgaeren, Tanja Nuelant en
Elisabeth Adriaens) ‘De volgende
Vlaamse regering moet weer een
minister van Gezin hebben’
• En op 14 mei interviewde Joe
FM Tanja Nuelant over ons
onderzoek.
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Daarnaast kozen we ook voor een
minder klassieke disseminatie:
in de week voor de verkiezingen
plaatsten we op de Facebookpagina
van het kenniscentrum enkele
kortere berichten om zo het
debat te stimuleren, over: vrije
schoolkeuze, kinderopvang,
gezinshereniging, geboorteverlof,
abortus. Tot slot verdeelden we
leaflets (à la stembrieven) met de
diverse thema’s uit onze analyse en
de oproep om voorbereid naar de
moeder der verkiezingen te gaan,
en onze analyse te raadplegen.

Het rapport is integraal
downloadbaar op onze
website.

Vervolgens hebben we, samen met de
Gezinsbond, gepoogd om het debat
over gezin, relaties en opvoeding te
faciliteren. Hiertoe organiseerden
we op 14 mei, op de vooravond van
de Internationale Dag van het Gezin,
een publiek debat in Gent, met een
mandataris (Vlaams of federaal) van
elke politieke partij. Onze analyse werd
enerzijds meegenomen bij het bepalen
van de thema’s, en als voorbereiding
voor de moderator (Chris De Nijs) en
anderzijds werd een verkorte versie
in brochurevorm aan de aanwezigen
bezorgd.

Gezinsenquête
Op basis van de resultaten van
de Vlaamse Gezinsenquête,
een grootschalig onderzoek
van het Vlaams departement
Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin dat in mei 2018 werd
afgerond en waaraan het kenniscentrum meewerkte, publiceerden Elisabeth Adriaens en
Kathleen Emmery het artikel
‘Reflecties van ouders over het
onderwijs(beleid)’ in het vaktijdschrift Welwijs (maart
2019).

Maatschappelijk
ondernemerschap
De Stuyverij is een sociale onderneming
die mensen vorming, netwerken
en ruimtes aanbiedt om in een
veilige omgeving stappen te zetten
in persoonlijke ontwikkeling en
maatschappelijk ondernemerschap.
Het project startte in Kortrijk maar is
ondertussen als incubator actief in
binnen- en buitenland en biedt heel
wat initiatieven voor en door gezinnen.
Bekende projecten zijn Cokido,
het platform voor kinderopvang in
beurtrol dat intussen bestaat uit meer
dan 40 autonome groepen verspreid
over Vlaanderen. Ook Quatre car
vloeide hieruit voort. Het gaat hier
om participatieve foodtrucks die
kunnen worden ingezet in wijkwerking:
ecologisch en spelend ondernemen,
gericht op gezondheid en verbinding
tussen mensen uit verschillende
culturen. Het project (M)Arc(t) de
Triomphe verbindt dan weer
welzijnsorganisaties, burgerinitiatieven
en lokale overheden.
Het door Joris Dewispelaere opgestarte
onderzoek naar de visie, de missie en de
methodieken van De Stuyverij kreeg een
eerste neerslag in de publicatie ‘Over
stuyven en bestuyven: de Stuyverij
als project van maatschappelijke
vernieuwing’.

Odisee trad ook toe tot het Consortium
dat de Stuyfplekmethodieken verder
wil verdiepen en upscalen. De visie
van het Consortium luidt: ‘We dragen
bij aan een duurzame leefwereld voor
iedereen, nu en in de toekomst, en wij
creëren een ondernemend klimaat waar
mensen samen nieuwe mogelijkheden
voor persoonlijke en professionele groei
en voldoening vinden.’ Het Consortium
wil dit mee helpen verwezenlijken ‘door
veilige speelruimte te creëren waar
mensen elkaar versterken en zo nieuwe
kansen kunnen grijpen.’
Op de onderzoeksdag van Odisee
(9 september) gaf Dewispelaere
een presentatie over de visie en
methodieken van de Stuyverij.
Voor het herfstnummer van het
tijdschrift Oikos (2019/3) schreef
hij het artikel ‘Over stuyven en
bestuyven: de Stuyverij als project van
maatschappelijke vernieuwing’.
Joris Dewispelaere schreef tevens mee
aan het ESFproject: ‘Activeren door
Stuyfplekken’. De komende twee jaar
zal het kenniscentrum zijn expertise
inbrengen voor de impactmetingen van
dit project. Onderzoeker Bo Fagardo
werkt hieraan mee.

25

Combinatie
arbeid en gezin
Een goede werk-gezinbalans vinden
is niet alleen voor jonge ouders een
uitdaging. Ook voor 45-65-jarige
mannen en vrouwen levert dit steeds
vaker knelpunten op, omdat ze
tegelijkertijd voor een ouder gezinslid
en voor hun eigen jongvolwassen
kinderen en eventuele kleinkinderen
zorgen. Het is niet verwonderlijk
dat deze generatie, die we de
sandwichgeneratie noemen, zich door
de combinatie van dit alles vaak
overbevraagd voelt.
Met het ESF-project ‘De
SandwichCoach’ willen we vrouwen
en mannen tussen 45 en 65 jaar die
een job combineren met een dubbele
zorgtaak, begeleiden bij het vinden van
een goede combinatiestrategie. Tegelijk
werken we aan de sensibilisering van
leidinggevenden en hr-professionals.
Tijdens een eerste fase werden
35 vrouwen en mannen uit de
sandwichgeneratie geïnterviewd, van
wie ook enkele voor de camera. De
resulterende digital stories worden in
het voorjaar van 2020 verwacht.

26

De tweede fase van het ESF-project
bestaat uit een coachingtraject om
mensen uit de sandwichgeneratie te
begeleiden in het zoeken naar een
effectieve combinatiestrategie. Voor
deze fase wordt samengewerkt met
Emino-Kompas. Momenteel stappen
twee organisaties mee in het project:
Odisee Hogeschool en B-Post.
Vanaf begin oktober werkten we
daarnaast ook aan een sensibiliseringsen vormingstraject voor
leidinggevenden en hr-professionals.
In het kader van het internationale
luik van dit onderzoek bezochten we
onze Poolse partner in Wroclaw en
reisden we naar Madrid voor een event
van het European Network Innovation
for Inclusion. We interviewden
er ook enkele vrouwen van de
sandwichgeneratie.

PROJECTLEIDER
Miet Timmers
ONDERZOEKERS
Eline Mechels, Tim Gielens
FINANCIER
Europees Sociaal Fonds (ESF)
PARTNERS
Vlaamse overheid, opleiding bedrijfskunde Odisee, Gezinsbond,
loopbaanbegeleidingscentrum
Emino-Kompas
PARTNERS VOOR TIME4HELP, HET
INTERNATIONALE LUIK VAN DIT
PROJECT:
South-Eastern Finland University
of Applied Sciences, de Spaanse
ngo Fundación Acción contra el
hambre en de Poolse vormingsorganisatie Dobre Kadry

• Op basis van onze deskresearch en in samenwerking
met het Vlaams ESF-agentschap stuurden we naar
aanleiding van internationale mannendag op 19
november een persbericht uit. In de krant Metro
verscheen op 16 november hierover het artikel ‘Mannen in
sandwichgeneratie zijn aan inhaalbeweging bezig’.
• Over hetzelfde onderwerp publiceerden we op 7 februari
het artikel ‘Sandwichgeneratie: zorgende mannen
doorbreken rolpatronen’ op Sociaal.Net
• Op Goedgezind.be, de website van de Gezinsbond, werd op
17 maart nog eens verwezen naar dit artikel.
• ‘Vaders doen steeds meer. Maar de ‘mental load’ komt
bij de moeders terecht’, blokletterde De Morgen op 29
augustus, naar aanleiding van een interview met Miet
Timmers. Ook in Weekend Knack (van 6 maart) kwam Miet
Timmers aan het woord over de grote onderschatting van
emotionele arbeid in het gezin.
• In de zomereditie van het magazine voor grootouders van
de Gezinsbond werd Miet Timmers geïnterviewd over het
belang van de relatie tussen grootouders en kleinkinderen.
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Zingeving
en ethiek
Onderzoek rond ethische
aspecten prenatale diagnose
Nieuwe technieken van prenatale diagnose
stellen gezinnen en hulpverleners voor
moeilijke ethische keuzes. Die ethische
en psychosociale aspecten van prenatale
diagnose en screening vormen al enkele
jaren het hoofdthema van het onderzoek
van Adelheid Rigo. Ook dit jaar werkte
zij daaraan verder, met de nadruk op
de toenemende implementatie van
sequentiëringstechnologieën van de
volgende generatie in een klinische context.
In de Morgen werd ze op 3 oktober over
dit thema geïnterviewd, naar aanleiding
van de analyse van de geboortecijfers van
2018 waaruit blijkt dat er vorig jaar een
derde minder kinderen met het syndroom
van Down zijn geboren. Is er een link met
de terugbetaling van de NIP-test sinds juli
2017? Volgens Rigo ligt het hellend vlak niet
zozeer in de impact op het geboortecijfer,
maar wel in de keuze die eraan voorafgaat.

Kunnen mensen wel in
alle vrijheid kiezen voor
die test? Wat met de
maatschappelijke druk?
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Is de moraal van de geneeskunde en de
gezondheidszorg maakbaar?
Daarnaast wil Rigo samen met prof Johan Stuy (Vrije
Universiteit Brussel, VUB) onderzoeken hoe het
morele oordeel tot stand komt en hoe ethische
theorieën bijdragen tot het vormen van het moreel
oordeelsvermogen. Daarbij zal gekeken worden naar
toonaangevende ethische theorieën uit het verleden
als bij hedendaagse ethici. De toepassingen over
hoe men tot een moreel oordeel kan komen hebben
betrekking op casussen en vragen waarmee gezinnen
vandaag worden geconfronteerd.
Het is de bedoeling in het academiejaar 2020-2021
hierover een boek te publiceren, onder de titel ‘Is de
moraal van de geneeskunde en de gezondheidszorg
maakbaar?’
Dit wordt een gemeenschappelijke uitgave van
het kenniscentrum en het Centre for Ethics and
Humanism (Ethu) van de VUB, waar Rigo actief lid van
is.

Kwetsbare gezinnen
Netwerkversterking van
kwetsbare doelgroepen
In 2019 bouwde het kenniscentrum
voort op het onderzoek ‘Van buddy tot
community’, dat we eerder voerden
naar persoonlijke netwerkversterking
bij mensen in armoede. Voor mensen
in armoede zijn de kansen om een
steunend en duurzaam sociaal netwerk
uit te bouwen doorgaans beperkt,
terwijl dit net een positieve impact
kan hebben op de draagkracht, het
welbevinden en de levenskwaliteit.
Met middelen van de Vlaamse
Gemeenschap en samen met de
onderzoekers gingen hiervoor in zee
met Steunpunt Mens en Samenleving
(SAM) vzw en TAO/De Link vzw
zetten we een lerend netwerk op
rond het werkmodel ‘persoonlijke
vriend’/‘duo-methodiek’. Elk van de
deelnemende organisaties heeft een
eigen expertise en inbreng: SAM zal
alle lerende netwerken begeleiden,
het kenniscentrum zal een verwerkte
rapportage verzorgen, koppelen aan
eerder onderzoek en het leermateriaal
verwerken dat in het project wordt
gegenereerd, en Tao/De Link brengt
het belevingsaspect van mensen in
armoede binnen en zorgt ervoor dat
ze in een groot aantal van de lerende
netwerken mee aan tafel zitten.
De regionale netwerken van negen
à tien projecten zullen elk zes
keer samenkomen. De regionale
samenkomsten worden aangevuld
met drie nationale momenten: een
startdag in 2019, een halfwegdag
in 2020 en een einddag in 2021.

De startdag vond plaats op 25
juni op campus Schaarbeek. Daar
presenteerde Joris Van Puyenbroeck
de onderzoeksbevindingen voor
de aanwezige vertegenwoordigers
van buddy-projecten en stelden
we de gedrukte versie van het
onderzoeksrapport ter beschikking.
Samen met Kennisplein (www.
kennisplein.be) werkte het
kenniscentrum bovendien een
online leeromgeving voor de lerende
netwerken uit, waar zij ervaringen
kunnen delen, portfolio’s kunnen
worden aangemaakt, een forum voor
vragen kan worden opengesteld. Deze
leeromgeving zal in eerste instantie
enkel toegankelijk zijn voor de
deelnemende projecten en partners (als
‘kenniskring’).

ONDERZOEKERS
Kristien Nys & Joris van
Puyenbroeck
FINANCIER
Vlaamse overheid (Departement
Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin)
PARTNERS
SAM vzw, TAO/De Link en collega
Inge Verhaegen vanuit Orthopedagogiek (Odisee)

• In het jaarverslag van het
departement Welzijn,
Volksgezondheid en
Gezin verscheen een
dubbelinterview met An
Van Cauwenberghe van
het departement met
onderzoeker Kristien Nys,
onder de titel ‘Armoede zorgt
voor een minder sterk sociaal
netwerk’.
• Op 14 maart verzorgde
Kristien Nys een presentatie
over de Thuiscompagnie
als vorm van outreachend
werken en brug tussen
kwetsbare ouders en de
school, op de Werksessie
goede praktijken
kwetsbare ouders van het
Onderwijscentrum Brussel.
• En op 13 september
verscheen een bijdrage
‘Van buddy tot community’,
geschreven door Kristien Nys,
Joris van Puyenbroeck, Inge
Verhaegen en Imane Kostet in
het tijdschrift Viewz (Visie en
Expertise in Welzijn en Zorg,
uitg. Vanden Broele).

TIMING
Loopt tot 31 maart 2022
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In de Juristenkrant van 15 maart
publiceerde Elisabeth Adriaens een
artikel over pleegzorg, waarbij ze
vanuit gezinswetenschappelijke
hoek aandacht vraagt voor de
kwetsbaarheid van de biologische
ouders in het juridische debat
over pleegzorg. De aanleiding
hiervoor was het arrest van het
Grondwettelijk Hof van 19 maart
dat pleegzorgers het recht geeft om
zelf de alledaagse en dringende
belangrijke beslissingen in verband
met het pleegkind te nemen.

Vanuit dezelfde aandacht voor
kwetsbare gezinnen gaf Adriaens
op 21 mei een lezing voor Similes
Mechelen, over het belang om
een menselijke en begrijpelijke
vertaling te maken van het wettelijk
kader voor erfrecht. Achterliggend
idee: wat als ik er morgen niet meer
ben, en de kwetsbare partner of
kind blijft achter. En op 14 maart
sprak ze bij de Gezinsbond over
het belang om gezinnen preventief
te informeren over erfrechtelijke
regels en de mogelijke impact op
het gezin.

Zorg- en dienstverlening
In opdracht van het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH)
ontwikkelden Joris Van Puyenbroeck en Sophie Ampe in samenwerking met SAM
vzw een digitale tool voor vraagverheldering en ondersteuningsplanning in het
kader van persoonsvolgende financiering (PVF). Met deze website kunnen mensen
met een (vermoeden van) beperking concreet aan de slag gaan om levens- en
ondersteuningsvragen te verhelderen, zodat ze op een zo autonoom mogelijke
manier kunnen komen tot een kwaliteitsvol ondersteuningsplan.

PROJECTLEIDER
Joris van Puyenbroeck
ONDERZOEKER
Sophie Ampe
FINANCIER
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Op 5 april werd de online tool (te vinden
op www.mijnondersteuningsplan.be)
gelanceerd op een inspiratiedag op
campus Schaarbeek. We koppelden
hier ook een infobeurs aan voor
organisaties en professionals die met
vraagverheldering bezig zijn voor
mensen met een handicap.
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PARTNERS
Diensten Ondersteuningsplanning
(DOP), Diensten Maatschappelijke
Werk (DMW) en gebruikersorganisaties Katholieke Vereniging
Gehandicapten (KVG), Vereniging
Personen met een Handicap
(VFG), Participate en Rondpunt.
TIMING
Afgerond in april 2019

• Op de Zero Project
Conference in Wenen, waar
onderzoekers van over
de hele wereld jaarlijks
innovatieve projecten
voor mensen met een
beperking voorstellen, gaf
Joris van Puyenbroeck op
22 februari een presentatie
over persoonsvolgende
financiering.
• En in De Standaard verscheen
op 27 april een artikel waarin
Van Puyenbroeck wees
op de problemen i.v.m. de
toegankelijkheid van het
zorgpakket.

Levenskwaliteit bij ouderen
Daarnaast werkte onderzoeker Joris Van Puyenbroeck
nauwer samen met collega’s van het Centrum voor Gezinsen Orthopedagogiek (KU Leuven) Bea Maes en Hadewych
Schepens, rond het thema levenskwaliteit bij ouderen. De
focus ligt daarbij op de vraag met welke interventies zowel
sociale professionals als beleidsmakers de levenskwaliteit van
deze doelgroep kunnen verbeteren.
Over dit thema publiceerden ze eind november het
artikel ‘It doesn’t help, not being content …’ in het Britse
wetenschappelijke tijdschrift Quality in Ageing and Older
Adults.
Dit thema kwam ook aan bod in een bijscholing die Van
Puyenbroeck in het kader van de banaba Psychosociale
Gerontologie, op 4 en 25 april en 9 mei gaf op onze campus,
‘Innoveren en ondernemen in het werken met ouderen’.

Zorg voor Mantelzorg
Ook over het handboek ‘Zorg voor Mantelzorg’, waarvan hij
coauteur is, gaf hij voor de banabastudenten een bijscholing
op donderdag 28 maart, op onze campus.
Het boek ‘Zorg voor mantelzorg’ kwam ook aan bod op de
eerste trefdag (op 18 oktober) van de koepelorganisatie van
gezinszorg, die voortaan als Zorggezind door het leven gaat.

Opleidingsmodule zorgplanning
De aandacht voor voorafgaande
zorgplanning (VZP) in woonzorgcentra
neemt toe. VZP wordt pas een continu
proces wanneer de zorgverleners
voldoende zelfverzekerd en met
voldoende vaardigheden kunnen
ingaan op de vragen van de
bewoners. Met middelen van de

Koning Boudewijnstichting wordt een
opleidingsmodule ontwikkeld om deze
vaardigheden intensief te trainen in een
gesimuleerde context met ruimte voor
uitgebreide feedback. Daarnaast is er
een extra focus gelegd op de rol van
mantelzorgers binnen het proces van
voorafgaande zorgplanning.

HOOFDONDERZOEKER
Wouter Coussement van het
studiegebied gezondheidszorg
(Odisee)
COPROMOTOR
Wim Peersman
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Professionalisering
Als volwassene opnieuw gaan studeren
na lange tijd, je studies combineren
met een job en een gezin ... Niet
vanzelfsprekend, maar het kan je
wel nieuwe perspectieven bieden
op de arbeidsmarkt. Om startende
studenten te versterken in hun sociale
skills, zelfsturing en zelfredzaamheid
startte het kenniscentrum in 2017 het
ESF-project ‘Stevig uit de startblokken’
op, in samenwerking met de Ostfalia
Hogeschool voor toegepaste
wetenschappen in Wolfsburg
(Duitsland).
In het kader van dit project ontwikkelde
het kenniscentrum een tweedaags
coachingprogramma, een studieagenda
met veel tips en tricks voor startende
studenten en train-de-trainersessies
voor begeleiders. In 2019 vonden de
coachingdagen voor een derde keer
plaats, op 3 september en 1 oktober,
zoals steeds met positieve feedback van
de deelnemende studenten.
De rest van het jaar werd ingezet
op de promotie van onze tools en
methodieken bij geïnteresseerde
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PROJECTLEIDER
Alexandre Reynders
ONDERZOEKERS
Willem Scheire, André
Raemdonck, Carine Van
Ighem, Ruben Debusschere
TIMING
Afgerond eind 2019

partners en kruisbestuiven met
gelijkaardige initiatieven. In juli
en augustus werd het project
bijvoorbeeld voorgesteld bij VIVO, een
opleidingsinstituut voor de socialprofitsector en werd meegewerkt
aan de ‘College Kick-off’, een
onthaalinitiatief voor alle Odiseestudenten in september.
Op 15 november vond bovendien
een uitwisselingsdag plaats op onze
campus, over inclusie bevorderen bij
startende studenten. Concreet stelden
we enkele projecten voor die op
innovatieve wijze startende studenten
- al dan niet met een kwetsbare

achtergrond of een taalachterstand
bijv. - meer kansen willen bieden in hun
hoger onderwijsloopbaan.
Met de buitenlandse partner
wordt bekeken of we tot een
gemeenschappelijke publicatie
kunnen komen. Hoewel de producten
voornamelijk werden ontwikkeld in het
kader van hoger onderwijs gericht op
volwassenen, kunnen deze ook ingezet
worden in onderwijs voor andere
leeftijden en werkingen buiten het
onderwijs.
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Wie zijn we?
Het kenniscentrum
Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen maakt deel uit
van de onderzoeksgroep Sociaal-Agogisch Werk van de
Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe
we die kunnen verbeteren, staat centraal in al hun projecten.
Studenten van de Odisee-opleidingen Gezinswetenschappen
en Psychosociale Gerontologie werken vaak mee aan hun
onderzoeksprojecten.

Co-hogeschool Odisee zet in op cocreatie. Odisee wil
in zo nauw mogelijke samenwerking tussen studenten,
docenten, bedrijven en andere partners jonge én volwassen
mensen klaarstomen voor de steeds sneller evoluerende
maatschappij. Odisee biedt 25 bacheloropleidingen in zes
studiegebieden en diverse vervolgopleidingen. Ze heeft
campussen in Aalst, Brussel, Gent en Sint-Niklaas.

De medewerkers
Adelheid Rigo is doctor in de
wijsbegeerte en master in de
klinische psychologie. Ze publiceert
en voert onderzoek uit over
ethische vraagstukken bij prenatale
screening en diagnostiek.

Anne Adé is master in de geschiedenis
(oudheid) en behaalde een aggregaat
Hoger Secundair Onderwijs. Ze
werkt als communicatiemedewerker
bij het kenniscentrum en stelde dit
jaarverslag samen.

Alexandre Reynders is doctor in
de biomedische wetenschappen
en master in de sociologie en
Europese studies. Hij werkt rond
ouders van suïcidale jongeren,
interlevensbeschouwelijke
dialoog en de ondersteuning
van volwassen studenten.

Birsen Taspinar is master in de
psychologie en systeemtherapeute.
Binnen het kenniscentrum werkt ze
aan projecten over cultuursensitieve
zorg en over ouders en racisme.

André Raemdonck is bachelor in
het sociaal werk en behaalde een
diploma lerarenopleiding. Hij
werkte mee aan de ontwikkeling
van een coachingprogramma
voor kwetsbare studenten.
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Bo Fagardo is master in de
criminologische en seksuologische
wetenschappen. Zij werkt als
onderzoeker aan projecten rond
preventieve gezinsondersteuning,
onder andere samen met een
projectgroep in de tweede
opleidingsfase van de opleiding
Gezinswetenschappen, en rond
burgerinitiatieven.

Carine Van Ighem is bachelor
in de gezinswetenschappen en
interactionele vormgevingstherapeut.
Zij werkt mee aan de ontwikkeling
van een coachingprogramma voor
kwetsbare studenten.

Evelyn Morreel is master in de
pedagogische wetenschappen,
sociale agogiek. Ze werkt als
onderzoeker rond het thema
ouders en jeugdwerk.

Claire Wiewauters is master in de
pedagogische wetenschappen
en psychotherapeut voor
kinderen, jongeren en hun
gezinnen. Ze publiceert en geeft
vorming over de ontwikkeling
van kinderen en jongeren en hun
positie in gezin en samenleving.

Gerd De Clerck is master in de
moraalwetenschappen en bachelor
in plastische opvoeding. Voor het
kenniscentrum werkt ze mee aan
de organisatie van lezingen en
tentoonstellingen.

Dirk Geldof is doctor in
de politieke en sociale
wetenschappen, en bachelor in
de wijsbegeerte. Hij publiceert
en geeft vorming over
superdiversiteit, transmigratie en
vluchtelingen.

Eline Mechels is master in de
sociologie. Ze is stafmedewerkster
voor het kenniscentrum en
werkt mee aan Diversi-Date. Ze
voert mee onderzoek voor de
SandwichCoach, dat peilt naar de
noden van de sandwichgeneratie.

Hans Van Crombrugge is doctor in
de pedagogische wetenschappen.
Zijn onderzoek richt zich op
opvoedingsondersteuning
en pedagogie, op de rol van
levensbeschouwing in gezinsrelaties,
en op normatieve professionaliteit.

Joris Dewispelaere is
doctor in de psychologie en
cliëntgericht psychotherapeut.
Hij werkt rond partnerrelatiebegeleiding, spiritualiteit,
sociaal ondernemerschap en
professionalisering (creatieve
methodieken, loopbaancoaching).

Elisabeth Adriaens is master in de
rechten en bemiddelaar in familiale
zaken. Ze volgt mee het gezinsbeleid
op en focust op de juridische
geletterdheid van gezinnen en het
snijvlak tussen welzijn en justitie.

Joris Van Puyenbroeck is doctor in
de orthopedagogie. Hij onderzoekt
voornamelijk vraaggestuurde
ondersteuning van mensen met een
beperking; ouder wordende personen
met een verstandelijke beperking; en
inclusieve en informele zorg.

Ellen Van Houdenhove is master
in de psychologie en in de
seksuologie, en doctor in de
biomedische wetenschappen. Ze is
opleidingshoofd voor de opleidingen
Gezinswetenschappen en de banaba
Psychosociale Gerontologie.

Jos Sterckx werkte als
maatschappelijk assistent in
de pleegzorg en leidde onder
meer het Kenniscentrum Sociaal
Europa. In 2019 verkende hij de
onderzoekslijn jeugdhulp en
jeugdbeleid.
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Kaat Van Acker is doctor in de
sociale en culturele psychologie
en experiëntieel psychotherapeut.
Ze publiceert en geeft vorming
over cultuur en emoties en
(psychosociale) begeleiding van
vluchtelingengezinnen.

Kathleen Emmery is master in de
criminologie en bachelor in de
psychologie. Zij is coördinator
van het kenniscentrum. Ze volgt
jaarlijks het gezinsbeleid in
Vlaanderen op en werkt mee aan
onderzoek over partnerrelaties
en relatieondersteuning.

Kim Lecoyer is master in de sociale
en interculturele psychologie,
in de arabistiek en islamkunde,
en in wereldgodsdiensten.
Haar doctoraatsonderzoek
ging over familiale geschillen
in moslimgezinnen. Nu doet ze
onderzoek naar gezinsondersteuning
bij moslimgezinnen en geeft ze
lezingen en bijscholingen over
verwante thema’s.

Koen Baeten is doctor in de
wijsbegeerte en master in de
familiale en seksuologische
wetenschappen. Hij publiceert
en geeft lezingen over
partnerrelaties en seksualiteit.

Kristien Nys is doctor in de
pedagogische wetenschappen.
Haar onderzoek spitst zich toe op
preventieve gezinsondersteuning
(cfr. Huizen van het Kind),
opvoedingsondersteuning en
ondersteuning van kwetsbare
gezinnen.
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Leen De Clercq is bachelor in
het maatschappelijk werk,
master in de orthopedagogie,
en volgde een academische
lerarenopleiding. Ze werkt mee
aan het project Diversi-Date.

Lore Robeyns is master in de
sociologie en de sociale en culturele
antropologie. Ze werkte vier jaar
bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
ze werkte als onderzoeker op het
project ‘Capteren en ontsluiten van
goede praktijken inzake werken met
vrijwilligers bij woonbegeleiding
van vluchtelingen’.

Louise D’Eer behaalde een master in
de criminologische wetenschappen
en een master-na-master in Conflict
& Development. Ze werkte als
onderzoeker op het project ‘Capteren
en ontsluiten van goede praktijken
inzake werken met vrijwilligers bij
woonbegeleiding van vluchtelingen’.

Lut Verstappen is master in de
hedendaagse geschiedenis en in
vrouwenstudies. Zij is communicatieen stafmedewerkster en coördineert
het programma van bijscholingen.

Mieke Groeninck is master in
geschiedenis, Europese studies
en journalistiek, en doctor in de
sociale en culturele antropologie.
Ze is hoofdonderzoeker van het
PWO ‘Veerkracht ondersteunen
bij ouders en kinderen van
vluchtelingengezinnen’.

Miet Timmers is master in
de geschiedenis, master
in ontwikkelings- en
bevolkingsstudies en postgraduaat
in bedrijfskunde. Ze publiceert en
geeft vorming over bemiddeling en
intergenerationeel werken.

Pascal Debruyne is doctor in de
politieke wetenschappen, master in
conflict and development, master
in de moraalwetenschappen en
bachelor in sociaal werk. Bij het
kenniscentrum doet hij onderzoek
naar gezinshereniging van
erkende vluchtelingen en subsidiair
beschermden.

Patrick Meurs is doctor in de
psychologie en master in de
familiale en seksuologische
wetenschappen. Hij geeft vorming
en publiceert over hechting en
cultuursensitieve hulpverlening.

Ruben Debusschere is master in
sociale en culturele antropologie
en master in de geschiedenis.
Hij werkte aan het project over
normatieve professionaliteit en
coaching van studenten.

Samira Oizaz is master in de
pedagogische wetenschappen
(richting orthopedagogiek) en
bachelor maatschappelijk werk
en gezinswetenschappen. Ze
werkt als onderzoeker aan het
project ‘Gezinsondersteuning
aan moslimgezinnen door
zelforganisaties’.

Sibille Declercq is bachelor in
het sociaal-cultureel werk en
behaalde een lerarendiploma. Ze is
coördinator van Awel vzw en werkt
mee aan het ontwikkelen van een
tool voor professionals om te helpen
bij scheiding en gezinstransities.

Simonne Vandewaerde is
master in de politieke en sociale
wetenschappen. Ze is onderzoeker
bij het project ‘Geïntegreerde
gezinsondersteuning voor
(toekomstige) ouders en hun jonge
kinderen in Brussel’.

Sophie Ampe is master in de
logopedie en behaalde een diploma
communicatiewetenschappen. Zij
werkte als onderzoeker voor het
project ‘Ontwikkeling van een tool
voor ondersteuningsplanning in het
kader van PVF’.

Stephanie Maes is master in de
criminologie en heeft ook de
Specifieke Lerarenopleiding
afgerond. In 2018 startte ze samen
met Claire Wiewauters onderzoek
op over (v)echtscheidingen en
bezoekruimtes.

Tanja Nuelant is master
in de sociologie. Ze
is directeur van het
studiegebied SociaalAgogisch werk bij Odisee.

Wim Peersman is doctor in de
medische wetenschappen en
master in de sociologie. Hij
doet onderzoek rond het thema
ouderenwelzijn en –participatie.
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NostalHIG Winterfeest
2019 was voor het Kenniscentrum
Gezinswetenschappen geen jaar
zoals een ander. We vierden
niet alleen ons eigen tienjarig
jubileum, maar ook dat
van de bacheloropleiding
Gezinswetenschappen en de
banaba-opleiding Psychosociale
Gerontologie. Tegelijk maken we nu
al tien jaar deel uit van de hogeschool
Odisee, en namen we precies 25 jaar
geleden onze intrek in de gezellige
groene stadcampus in Schaarbeek.
Meer dan reden genoeg voor een mooi
feest, dat hartje winter, op 21 december
op onze campus plaatsvond. Samen
met oud-studenten, (oud-)docenten en
(ex-)collega’s vierden we het NostalHIG
Winterfeest, waarbij HIG zowel stond
voor onze vroegere benaming (Hoger
Instituut voor Gezinswetenschappen),
als voor hygge, de Deense versie van
gezelligheid.
Het werd een warm feest, in alle
betekenissen van het woord. Er waren
TED-talks en sofagesprekken met
(oud-)docenten en alumni, onder wie
Manu Keirse, Samira Azeroual, Danny
Verstreaten, Malika Aberkan en Gaby
Jennes. Er was slam poetry van alumna
Yasmina Lemsiah. Er werden samen
liedjes gezongen, onder begeleiding van
de muzikanten van Schaarbeekvoix,
er werd taart gegeten en warme
chocomelk gedronken …
Bye bye 2019, hello 2020!
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