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VOORWOORD: IMPACT METEN ÉN MAKEN
Ons doel is het versterken van gezinnen.
Het middel daartoe is onderzoek, vanuit het
perspectief van gezinnen. Met de resultaten
kunnen sociale professionals en beleidsmakers
aan de slag, zodat hun werk het verschil maakt
voor gezinnen. Bereiken we ook dat doel? Wat
zou de impact zijn van ons onderzoek?
VLHORA begon in 2021 met een studie
om zicht te krijgen op de impact van het
praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
van de hogescholen op het werkveld en de
samenleving. Hun vraag om data van het
afgelopen jaar samen te brengen, gaf ons
verrassende inzichten.
Wist je dat
• we in 2021 maar liefst 303 van onze boeken
verkocht hebben?
• onze onderzoekers 34 publicaties en 24
opiniebijdragen de wereld instuurden?
• ze 20 lezingen gaven?
• ze 21 keer geïnterviewd werden in de media?
• we 584 deelnemers telden op onze
evenementen?

Is dat veel? Is dat genoeg? Dat weten we niet
precies. We weten wel dat cijfers niet het hele
verhaal vertellen.
• We voelen impact als een onderzoek leidt
tot co-creatie. Dat ervaren we duidelijk bij
ons buddyproject waarin we samen met
organisaties uit heel Vlaanderen hebben
geleerd hoe een buddywerking kwetsbare
gezinnen echt kan ondersteunen.
• We zien impact als onze tools verankering
vinden in de context van hun doelgroep.
Dat blijkt duidelijk bij de projecten voor de
ondersteuning van gezinnen die te maken
krijgen met suïcide.
• We ervaren impact als professionals ons zelf
vragen om vervolgonderzoek. Dat zien we
duidelijk bij de projecten over vluchtelingen
waar onze partners ons uitdagen om telkens
een stap verder te gaan, om opvang mogelijk
te maken die in het belang is van kinderen en
gezinnen.
We zoeken verder naar indicatoren die echt
iets vertellen over de impact van ons werk,
maar we laten ons ook leiden door signalen
uit het werkveld, door goed te luisteren, te
observeren, te participeren en te acteren.
Ondertussen helpen we organisaties om de
impact van hun eigen werking op gezinnen te
meten. Een ding is duidelijk: impact meten,
maar vooral impact maken, blijft een streven
in onze werking. Wat er toe doet, daar gaan we
voor.

Tanja Nuelant

Studiegebieddirecteur Sociaal-Agogisch Werk

Kathleen Emmery

Coördinator van het Kenniscentrum
Gezinswetenschappen
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MUREN SPREKEN BOEKDELEN
Terwijl we allemaal thuis zaten
te werken, was er iemand
heel actief op onze campus.
Illustratrice Silke Groffy
verbeeldde op de muren van
de cafetaria de thema’s en
waarden waar we op onze
campus voor staan, zowel in
het kenniscentrum als in onze
opleidingen.
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Gezins- en opvoedingsondersteuning
Opvoedingsondersteuning en gezinsondersteuning zijn centrale thema's van het Kenniscentrum
Gezinswetenschappen. Het onderzoek is praktijkgericht en gebeurt op vraag van en in nauwe samenwerking
met verschillende organisaties in het werkveld. Het kenniscentrum tracht de behoeften van ouders in het
vizier te krijgen en het aanbod van de hulpverlening daarop af te stemmen. Het helpt ook het bereik van deze
organisaties te vergroten.

Lokale gezinsondersteuning
in drie Brusselse wijken
In opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
onderzochten we in 2018-2019 wat de drempels zijn bij de inen doorstroom naar Nederlandstalige gezinsondersteunende
initiatieven in Brussel en hoe die drempels kunnen
worden weggewerkt. In ons onderzoek ‘Geïntegreerde
gezinsondersteuning voor (toekomstige) ouders en hun
jonge kinderen in Brussel’ stelden we vast dat er een grote
vraag is naar gezinsondersteuning. Het aanbod is echter te
weinig bekend bij Brusselse ouders en dekt niet altijd de
bestaande behoeften. Voor kwetsbare ouders is gepaste
en betaalbare ondersteuning niet altijd bereikbaar of
beschikbaar.
In 2020-2021 liep het kenniscentrum, eveneens met financiële
steun van de VGC, een vervolgtraject om het Brusselse
gezinsondersteunende aanbod te versterken. In drie wijken
in Molenbeek (Historisch Molenbeek, Weststation en
Hertogin) werkte onderzoeker Simonne Vandewaerde heel
nauw samen met het Lokaal Gezinsondersteunend Netwerk
Molenbeek-Koekelberg van het Brusselse Huis van het Kind
(HvhK) en andere Brusselse diensten en organisaties. Zij nam
actief deel aan de tweemaandelijkse bijeenkomsten van het
Lokaal Gezinsondersteunend Netwerk Molenbeek-Koekelberg
en diverse werkgroepen. Ze werkte mee aan de organisatie
van een concreet aanbod voor ouders, onder meer over
EHBO en over opvoeden in coronatijden. Ze hielp mee om
het aanbod van gezinsondersteunende initiatieven bekend te
maken, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een Facebookpagina Huis van het Kind - Molenbeek Koekelberg Brussel.
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In de laatste fase van de ondersteuning
richtte Simonne zich op de geleidelijke
afbouw van het ondersteuningstraject
met het oog op een duurzame
verankering van de randvoorwaarden
en een toegankelijk basisaanbod van
preventieve gezinsondersteuning.
Van september tot december 2021
liepen de laatste try-outs van het
nieuwe aanbod en een analyse van de
randvoorwaarden.
Op 21 juni gaf Simonne Vandewaerde
een gastles aan de leerlingen
Kinderzorg van het CVO Brussel over
‘Wegwijs in het aanbod preventieve
gezinsondersteuning in Brussel’.
Op 15 oktober gaf zij samen met
Kristien Nys een gastles aan de studenten
Orthopedagogie van Odisee over
‘Toegankelijke gezinsondersteuning in Brussel’.
Inmiddels werd het eindrapport
‘Ondersteuning voor jonge gezinnen in
Molenbeek’ van dit onderzoek afgewerkt. Het
bevat ook een blauwdruk voor toegankelijke
gezinsondersteuning, zodat de ervaringen
in deze drie wijken ook toepassing kunnen
vinden in andere Brusselse wijken, en ook in
andere steden en gemeenten.

PROJECTLEIDERS
Kristien Nys en Kathleen Emmery
ONDERZOEKER
Simonne Vandewaerde
FINANCIER
Vlaamse Gemeenschapscommissie en Huis van het Kind Brussel
LOOPTIJD
januari 2020 - december 2021
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Impactmeting van mobiele
gezinsondersteuning
Vrijwilligersorganisaties zoals Home-Start, De Katrol,
StapSteen, Le Petit Vélo Jaune en OpKomst bieden
laagdrempelige en gratis ondersteuning aan gezinnen met
jonge kinderen in kwetsbare situaties. Heel wat studenten en
afgestudeerden in Gezinswetenschappen zijn er als vrijwilliger
actief.
Deze organisaties vroegen ons om te onderzoeken wat de
impact is van deze begeleiding. Hoe kun je dat kwaliteitsvol
en nauwkeurig meten? Onderzoekers Philippe Noens en
Stephanie Maes onderzochten deze vragen, samen met een
projectgroep van het tweede jaar Gezinswetenschappen in
het academiejaar 2019-2020. De studenten gingen praten met
gezinnen waarvan het ondersteuningstraject was afgerond
om te peilen hoe zij de ondersteuning concreet hebben
ervaren, en welke concrete veranderingen in het gezinsleven
de ondersteuning heeft teweeggebracht. Het rapport van dit
vooronderzoek werd in 2021 afgerond.
Dit impactonderzoek was bedoeld als een verkenning.
De volgende stap is om een impactmeter te ontwikkelen.
Met het oog hierop krijgt het onderzoek een vervolg in
de projectwerking van de tweede opleidingsfase van
Gezinswetenschappen tijdens het academiejaar 2021-2022 ,
begeleid door onderzoeker Philippe Noens.
Net zoals het vooronderzoek zal dit vervolgonderzoek
niet alleen co-creatief met studenten maar ook met de
betrokken werkveldpartners worden vormgegeven. Een
stuurgroep van leden uit het werkveld en projectbegeleider
wordt aangevuld met collega en onderzoeker Kristien
Nys. Vijf derdejaarsstudenten lopen stage bij een van de
partnerorganisaties. Zij zullen de impactmeter toepassen,
verder verfijnen op maat van de betrokken organisaties en
hierover rapporteren in hun bachelorproef.

ONDERZOEKERS
Philippe Noens
Kristien Nys
Stephanie Maes
OPDRACHTGEVERS
Home-Start, De Katrol,
StapSteen, Le Petit Vélo
Jaune en OpKomst
LOOPTIJD
2020-2021
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De betrokkenheid van
het gezin op neonatologie
In 2019-2020 nodigde docente Inge
Tency van de Odisee-opleiding
Vroedkunde het Kenniscentrum
Gezinswetenschappen uit om mee
te werken aan het PWO-project
‘NeoParent 2.0: Het gezin in de kijker
op neonatologie’. Bo Fagardo en
Simonne Vandewaerde onderzochten,
samen met tweedejaarsstudenten
Gezinswetenschappen, hoe ouders
optimaal voorbereid en begeleid
worden op het ontslag van hun
kind van de afdeling neonatologie.
Daartoe bekeken zij de noden van
ouders thuis, na het ontslag van hun
prematuur of ziek geboren baby, om de
zorgcontinuïteit te garanderen.
Naar aanleiding van de Dag van het
Gezin 2021 ging de aandacht naar de
ruimere gezinscontext, met name de
broers en zussen (brussen) van een
gezin met een baby op neonatologie.
Een eerste invalshoek had als doel om
inzicht te verwerven in de noden van
brussen, hoe zij de opname beleven
en hoe zij de relatie ervaren met het
opgenomen broertje/zusje. Een groep
studenten Gezinswetenschappen
bevroeg ouders waarvan een kind in
het verleden op een neonatologieafdeling lag, terwijl reeds siblings
aanwezig waren in het gezin. Een
tweede invalshoek keek naar de relatie
die ouders van een prematuur, of met
zorgnoden geboren baby, hebben met
hun eigen broers en zussen.

Simonne Vandewaerde en Bo Fagardo
verwerkten beide perspectieven in de
bijdrage ‘De betrokkenheid van het
gezin op neonatologie: siblings in
de kijker’ in het boek ‘Broer of zus,
de match van je leven. Fairness in
siblingrelaties’. Hun bevindingen
kwamen ook aan bod tijdens het
webinar ‘Ook broers en zussen van
een premature of zieke baby hebben
ondersteuning nodig’, op 5 oktober.
Goedgezind.be van de Gezinsbond ging
praten met Simonne Vandewaerde en
Inge Tency en publiceerde op 04/11/21
twee online artikels:

PROJECTLEIDER
Inge Tency (Vroedkunde Odisee)

• Ook brussen van een premature of
zieke baby hebben ondersteuning
nodig.

ONDERZOEKERS
Bo Fagardo en Simonne
Vandewaerde

• De geboorte van een premature of
zieke baby heeft een grote impact op
het gezin.

PARTNERS
Bachelor Vroedkunde en
Gezinswetenschappen
LOOPTIJD
2019 - 2021
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Steun aan brussen van
iemand die aan suïcide denkt
De vaststelling dat een van je
gezinsleden kampt met suïcidale
gedachten leidt uiteraard tot veel
angst en verdriet en brengt ook
veel onzekerheid en twijfel met zich
mee; hoe ga je hiermee om? Bij de
ontwikkeling van onze tool voor de
ondersteuning van ouders van kinderen
die kampen met suïcidegedachten,
merkten we dat ook broers en zussen,
kortweg brussen, en natuurlijk ook
kinderen van ouders die denken aan
suïcide, zeker extra aandacht en hulp
nodig hebben. We zijn dan ook blij
dat we met de steun van de Vlaamse
Overheid ook voor deze doelgroepen
een nodenonderzoek kunnen doen en
een gepaste tool ontwikkelen.
Alexandre Reynders, die de eerste
tool maakte, voert ook dit onderzoek
uit. Het Vlaams Expertisecentrum
Suïcidepreventie (VLESP) staat mee in
voor een deel van de inhoud van de tool
en voor de evaluatie van de tool. In 2023
worden de resultaten en de nieuwe tool
verwacht. Ook deze tool zal terug te
vinden zijn via de portaalsite Zelfmoord
1813.
In de eerste helft van 2021 maakte
de onderzoeker een inventaris van
bestaande nationale en internationale
initiatieven gericht op brussen en
kinderen van een suïcidaal gezinslid.
Daarna ging een kwalitatief onderzoek
van start om te peilen naar de
ervaringen en noden van de doelgroep,
kinderen en jongeren tussen 8 en 25
jaar die binnen een gezinscontext
geconfronteerd worden met het
suïcidaal gedrag van een broer, zus of
ouder.

Samen met Tinneke Moyson schreef
Alexandre Reynders het artikel ‘Wat
vertelt het brussenonderzoek ons
over de impact van suïcidaliteit op
brussen?’ in het boek ‘Broer of zus,
de match van je leven. Fairness in
siblingrelaties’.
Het rekruteren van deelnemers verliep
moeizaam, waardoor in de tweede helft
van het jaar een nieuwe strategie werd
uitgewerkt. Zo investeerden we extra
tijd om de medewerking te bekomen
van psychiatrische ziekenhuizen en
mobiele crisisteams. We lanceerden de
mediacampagne #verteljeverhaal die
aandacht opleverde van radio, televisie
en geschreven pers.

ONDERZOEKER
Alexandre Reynders
PARTNER
het Vlaams Expertisecentrum
Suïcidepreventie (VLESP)
FINANCIER
Vlaamse Overheid
LOOPTIJD
oktober 2021 - juni 2023

Oproep
Heb je een broer, zus of ouder die aan zelfdoding denkt? Wil je anoniem
jouw verhaal vertellen? Of ken je iemand die dit meemaakt? Misschien kan
je dan meewerken aan ons onderzoek, of onze oproep doorgeven.
Ga naar www.odisee.be/verteljeverhaal of neem contact op met
onderzoeker Alexandre Reynders.

#verteljeverhaal
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E-learning pakket voor professionals bij
scheiding
Hoe kan het belang van het kind voorop staan bij een
scheiding en in de transitie naar eventuele nieuwe
gezinsvormen? Voor professionals die gezinnen bijstaan
tijdens deze moeilijke periode ontwierpen we in 2020
een e-learning pakket. Het pakket biedt inzichten en
tips over hulp bieden bij moeilijke en conflictueuze gezinssituaties en over hoe gezinsleden op een positieve
manier kunnen omgaan met de gezinstransities.
>> Naar de tool

Online tool ‘Help, mijn kind denkt aan
zelfmoord’
In 2018 lanceerden we reeds een tool voor ouders
van suïcidale kinderen. Deze is ingebed in de website
van Zelfmoord 1813, en is ook te vinden via ouders.
zelfmoord1813.be.

Fold-up-meeting ‘Zicht op lokale noden
en behoeften’
Huizen van het Kind (HvhK) kunnen hun opdracht pas
goed uitvoeren als ze een zicht hebben op de lokale
behoeften van gezinnen. Kristien Nys heeft samen met
Karla Van Leeuwen (KU Leuven) een online tool ontwikkeld om deze in kaart te brengen. EXPOO lanceerde de
tool ‘Hoe zicht krijgen op lokale noden en behoeften’
op 17 december 2020. Op 2 februari 2021 organiseerde
EXPOO een fold-up-meeting over deze module. Kristien
Nys en Karla Van Leeuwen stipten een aantal topics aan
die een Huis van het Kind op weg kunnen zetten, met
veel praktijkvoorbeelden en ruimte voor vragen van de
86 deelnemers.
De tool is als pdf te raadplegen via onze website.
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In de pers
• De pandemie vervaagde de grenzen tussen school en thuis
als nooit tevoren. Philippe Noens wees op de gevaren van
inperking van onze kinderen tot de muren van hun eigen
huis, in een opinie in De Standaard van 21/01/21.
• Keuzestress over de hobby’s bij kinderen, een realiteit
in veel gezinnen. Philippe Noens gaf zijn visie in Het
Nieuwsblad op 27/01/21.
• Philippe Noens legde in De Morgen Magazine van
13/02/21 uit hoe jongeren steeds vaker met hun ouders in
discussie gaan over grote thema's als diversiteit, klimaat
en gelijkheid.
• Kinderen bepalen mee hoe hun ouders naar de wereld
kijken, en dat is oké, zegt Philippe Noens in De
Morgen op 13/02/21. Deze generatie roept de vorige ter
verantwoording: wat doe jij voor het klimaat? Logisch
als je weet dat de gevolgen voor hen en de volgende
generaties zullen zijn.
• Stellen dat een lange zomerperiode geen pedagogisch nut
heeft, is te kort door de bocht. Een kind leert ook veel bij
door tijd met zijn gezin door te brengen, schrijft Philippe
Noens op 16/03/21 in De Standaard.
• Zakgeld?! Hoeveel, wanneer? Vragen die steeds
terugkeren in gezinnen; Philippe Noens gaf zijn visie in
Het Nieuwsblad op 12/04/21.
• Is een verbod van de 'pedagogische tik' efficiënt als we
geweld in de opvoeding willen bestrijden? Philippe Noens
stelde enkele vragen bij de discussie hierover, op 05/05/21
in De Standaard.
• Opvoedingsadvies moet meer zijn dan een lijstje tips,
anders maak je ouders onzeker in plaats van hun
zelfvertrouwen op te peppen. Opinie van Philippe Noens
in De Standaard op 21/05/21.
• Bestaat er zoiets als het ideale leeftijdsverschil tussen je
kinderen? Experts geven een antwoord; Philippe Noens
was er daar een van, in Het Nieuwsblad op 07/06/21.
• Jongens toch! Philippe Noens vraagt bij opvoeders
ruimte voor de eigenheid van jongens, in De Standaard
op 01/07/21.
• ‘Je hoeft je niet constant tegenover je kind te
verantwoorden.’ Philippe Noens zou graag zien dat we
het 'pandemic parenting', met ouders die het moeilijk
vinden hun kinderen los te laten, stilaan laten varen, op
28/08/21 in De Morgen.

• Voor Philippe Noens moeten alle rituelen die studenten
fysiek of mentaal geweld aandoen, verboden worden.
Opinie in De Standaard op 17/09/21.
• Moeten we onze kinderen weghouden van sociale media
omdat dit schadelijk voor hen is? Philippe Noens vindt
dat geen goed idee. 'Opgroeien voltrekt zich niet in een
afgesloten ruimte. De samenleving, ook en misschien
vooral de digitale, brengt veel risico’s met zich mee. Het
is aan ons volwassenen om onze kinderen in te leiden
in deze samenleving,' betoogde hij op 06/10/21 in De
Morgen.
• 'Het is blijkbaar: "Ik wil een kind" en niet "Wat wil een/
het kind?"', zei Philippe Noens op 07/10/21 in De Morgen,
als reactie op het gelijknamige programma dat VTM
aankondigde, en dat overigens inmiddels werd afgevoerd.
• Een algemene ‘social stop’ voor je kinderen? Er zijn betere
oplossingen denkbaar. Opinie van Philippe Noens in De
Morgen op 07/10/21.
• Wapens op school, is dat niet iets wat vooral in de VS een
probleem is? Helaas krijgen scholen bij ons hier ook mee
te maken, zo bleek uit een dossier in Humo. Philippe
Noens reageerde: ‘Men vergeet soms dat een school de
problemen van de samenleving weerspiegelt.' Investeer,
als maatschappij, in leerlingen en ze vertonen minder
uitingen van geweld, besloot hij in een lezersbrief aan
Humo op 27/10/21.
• Straks vieren we eindelijk weer gezellig Kerst samen...
Of wordt het toch nooit meer zoals vroeger? Docente
en onderzoeker Miet Timmers gaf op 08/11/21 in Het
Nieuwsblad tips voor een geslaagd familiefeest in
coronatijden.
• 'De consumptiedrang bij volwassenen is vaak kindgericht.'
Dat bereikt een hoogtepunt bij Sinterklaas, maar loopt in
feite het hele jaar door, stelde Philippe Noens vast in De
Standaard van 13/11/21.
• 'Houd de scholen open', ondanks de vele besmettingen
in het onderwijs, betoogde Philippe Noens op 02/12/21
in De Standaard. Zo geschiedde, zij het wel met
mondmaskerplicht voor de kinderen.
• Zoon of dochter kijkt porno? Schiet niet in paniek maar
waarschuw voor de gevaren, adviseerde Philippe Noens
op 16/12/21 in De Morgen.

• Een gezin met acht kinderen wordt gerund als een
bedrijf, dat lazen we op 01/09/21 in De Morgen. Claire
Wiewauters keek met gemengde gevoelens naar het
model. Ze toonde zich vooral bezorgd over de rol van de
kinderen in ‘het bedrijfsmodel’: 'Zelf je pad kleur geven en
zelf keuzes leren maken, maakt inherent deel uit van het
opvoeden naar volwassenheid.'
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Diversiteit
Diversiteit is vaak een thema van onderzoek, projecten en evenementen bij het Kenniscentrum
Gezinswetenschappen. De rode draad is dat wij de impact van levensbeschouwing op gezinsrelaties zien
als motivatie en bron van kracht, zonder te vergeten dat onze diverse samenleving ook problemen met zich
meebrengt. Diverssensitief werken is ook een houding. Ons bewust zijn van onze eigen positie en begrip voor
die van anderen is altijd een grondhouding van ons onderzoek.

Verbindend werken
met diverse gezinnen
De culturele identiteit van ouders
kan heel divers zijn. Dat resulteert
in uiteenlopende opvoedingsstijlen
en ook diverse vragen naar
ondersteuning. Het bestaande
aanbod van gezinsondersteuning
is hier niet altijd op afgestemd. Het
praktijkgerichte onderzoeksproject
‘Gezinsondersteunend werken
met moslimouders en –gezinnen’
dat sinds 2018 loopt, resulteerde
in 2021 in een gender-, cultuuren levensbeschouwingssensitief
vormingspakket met als titel
‘Verbindend werken met diverse
gezinnen’. Daarmee kunnen
opvoedingsondersteuners en andere
hulpverleners, zowel professionals
als vrijwilligers, hun competenties
versterken om diverse gezinnen
passend te begeleiden.
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We baseerden ons vormingspakket op
een uitgebreide bevraging bij meer dan
driehonderd ouders en organisaties
die met en voor gezinnen werken. We
legden bij aanvang vooral de nadruk
op de noden van moslimgezinnen,
maar gaandeweg hebben we de focus
verbreed. In 2020-2021 testten we het
vormingspakket in een pilootversie;
vijftien mensen namen deel aan het
vierdaagse online traject.
Daarnaast organiseerden we een viertal
webinars voor een breder publiek;
Hamza Akkar sloot de reeks af met
een webinar over moslimidentiteit en
context, op 15 maart.

PROJECTLEIDER
Kim Lecoyer
COPROMOTOREN
Kristien Nys en
Hans Van Crombrugge
ONDERZOEKER
Samira Oizaz
LOOPTIJD
2018 - 2021

Op de online studiedag van 22 juni bespraken
onderzoekers Kim Lecoyer en Samira Oizaz de voornaamste
resultaten van het onderzoek en stelden ze uitgebreid het
vormingspakket voor. Twee experten die ons ondersteunden
bij de ontwikkeling van het pakket, deelden hun visie met
ons: de Amerikaanse jurist en socioloog dr. Amr Abdalla,
professor in conflictresolutie en de Vlaamse Mohamed Ben
Haddou, psycholoog en bachelor in Gezinswetenschappen,
therapeutisch begeleider bij De Sleutel. De deelnemers
aan de pilootversie van de vorming gaven hun feedback en
impressies.
Op 3 december liet Kim Lecoyer de deelnemers van het
Opgroeien-festival van EXPOO uitgebreid kennismaken met
het vormingspakket.
In het voorjaar van 2022 vond de vorming voor de eerste
maal plaats in haar definitieve vorm. Het cursusmateriaal
zal nog gebundeld worden in een handboek. Het
onderzoeksrapport krijgt in het najaar van 2022 een publieke
versie.

Hoe divers is Chiro?
Chirojeugd Vlaanderen neemt diversiteit ernstig. Deze
jeugdbeweging wil inclusief zijn; de lokale afdelingen willen
een afspiegeling zijn van hun buurt. Tijdens het schrijven
van hun diversiteitsplan ‘Iedereen Chiro’ werd de organisatie
geconfronteerd met het feit dat ze eigenlijk tot dan geen
goed zicht had op hoe divers haar werking eigenlijk is. Chiro
vroeg aan het kenniscentrum om dit te onderzoeken. Welke
doelgroepen bereiken ze minder en hoe komt dat? Wat zou
deze kinderen helpen om de weg naar Chiro wel te vinden?
Hoe kan Chiro daar een antwoord op bieden?
Het kenniscentrum zoomde in op de sterktes en zwaktes
van het omgaan met diversiteit. We bekeken hoe de
feitelijke situatie ervaren wordt door leiders, leden en
ouders. Studenten van de tweede opleidingsfase van de
bacheloropleiding Gezinswetenschappen werkten onder
leiding van onderzoeker Evelyn Morreel actief mee aan
de uitvoering van dit project. Zij gingen gedurende de
academiejaren 2018-2019 en 2019-2020 praten met ouders,
jongeren en leiding in 75 werkingen. Enkele kwetsbare
groepen werden face-to-face bevraagd. Aanvullend ging een
gerichte mailing naar ouders en leiding van 220 groepen uit
het databestand van Chiro.

In 2021 publiceerde Chiro
het onderzoeksrapport.
Lokale chirogroepen
weerspiegelen vrij goed de
wijk waarin ze werken. De
leiding blijkt minder divers
dan hun ledenbestand, al
doen chirogroepen in een
stedelijke context het op dit
vlak opvallend beter. Op 24
november publiceerde De
Standaard een artikel over het
onderzoek: Chiro wordt diverser,
maar leiding kan nog beter.

ONDERZOEKER
Evelyn Morreel
OPDRACHTGEVER
Chirojeugd Vlaanderen
LOOPTIJD
2019 - 2021
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Racisme-ervaringen van
ouders en kinderen
Hoe kunnen we ouders beter
ondersteunen bij racisme-ervaringen
van hun kinderen? Hoe kunnen we
als gezinsondersteuners deze ouders,
kinderen en jongeren, beter begeleiden?
We werken aan een boek dat zowel voor
ouders als voor gezinsondersteuners
bruikbaar is. Met het oog hierop heeft
Birsen Taspinar in de loop van 2020 en
2021 tientallen ouders gesproken over
dit onderwerp. In 2022 verschijnt bij
Epo haar boek over dit project.

Op 30 november gaf ze over dit project
een interview in Sociaal.net: ‘Racisme
laat bij elk slachtoffer een wonde
achter’. Op 3 december presenteerde
ze tijdens het Opgroeien-festival
van EXPOO de inspiratiesessie
‘Kleine kwetsuren, grote zorg’. Daarin
gaf ze een trauma-sensitieve en
transgenerationele kijk op racisme en
ouderschap.

Atlas van Superdiversiteit
en Ruimte in Vlaanderen
Superdiversiteit is anno 2022 niet
meer tot de steden beperkt. Samen
met stedenbouwkundig bureau Atelier
Romain en de PPUL van de KU Leuven
(Planning for People, Urbanity and
Landscape, departement Architectuur),
onderzocht Dirk Geldof de ruimtelijke
impact van de superdiverse Vlaamse
maatschappij. Een van de beoogde
resultaten van het project is een Atlas
van Superdiversiteit en Ruimte in
Vlaanderen, een selectie van kaarten die
de belangrijkste evoluties tonen.
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Ze willen ook heel concreet de impact
van de toenemende superdiversiteit op
het eigenlijke ruimtegebruik in beeld
brengen. Het doel is om zicht te krijgen
op de plaatsen waar migranten wonen
en diensten gebruiken, op het niveau
van de stad, regio of gewest. In drie
casegebieden gaat men zelfs tot op
wijkniveau. De publicatie is gepland in
het najaar van 2022.

ONDERZOEKER VOOR
KENNISCENTRUM GEZINSWETENSCHAPPEN
Dirk Geldof
OPDRACHTGEVER
Departement Omgeving van de
Vlaamse overheid
LOOPTIJD
november 2020 – juni 2022

Diversi-Date - Applying creative
methods in a learning context

PROJECTVERANTWOORDELIJKE
Alexandre Reynders

Sinds 2016 organiseren we de jaarlijkse
Diversi-Datedag. Dan komt een
honderdtal jongeren uit Brusselse en
Vlaamse secundaire scholen (derde
graad) naar onze campus voor een
dag vol creatieve workshops en
dialogen over levensbeschouwing
en identiteit. Deze gesprekken
verlopen spelenderwijs en worden
begeleid door tweedejaarsstudenten
Gezinswetenschapen van het traject
voor jongvolwassenen. Om evidente
redenen konden de edities van 2020 en
2021 niet doorgaan; op 25 maart 2022
kon het gelukkig opnieuw.

In 2021 trokken we dit project naar
een internationaal niveau. Samen met
twee andere onderwijsinstellingen
(uit Nederland en Finland) en enkele
creatieve organisaties zijn we gestart
met een Erasmus+ project waarmee we
onze methodieken willen vernieuwen
en ons blikveld verruimen. Het
doel blijft om jongeren van 15 tot
17 jaar en hun leerkrachten op een
creatieve, ervaringsgerichte manier
met elkaar in gesprek te laten gaan
over identiteit, relaties, levensstijl en
levensbeschouwing.

MEDEWERKERS
Merel Van Hove en
Leen De Clercq
PARTNERS
Hogeschool Saxion (NL)
Turku Universities of Applied
Sciences (FI)
Pimento (B)
Piazza Dell’Arte (B)
De Bagagedrager (NL)
Live your Story (NL)
TMI Johanna Novàk (FI)
Technisch Atheneum Jette (B)
LOOPTIJD
juni 2021 tot mei 2023

Non-take up van
dienstverlening van STUVO
STUVO is de dienst studentenvoorzieningen van Odisee en KU
Leuven. STUVO wil bijdragen tot gelijkwaardige instroom- en
doorstroomkansen voor alle (potentiële) studenten, ongeacht
hun afkomst, financiële mogelijkheden of sociaal-cultureel
milieu. Daarom voert STUVO een beleid dat enerzijds gericht
is op het wegnemen van financiële, psychosociale, medische
of sociaal-culturele barrières die het studeren belemmeren,
en anderzijds op het creëren van mogelijkheden tot
ontwikkeling, ontmoeting en netwerking als basis voor
verdere maatschappelijke integratie en loopbaankansen.
Om haar werking te optimaliseren laat STUVO onderzoeken
in hoeverre haar dienstverlening voor een student
daadwerkelijk bereikbaar is. Welke barrières kunnen we

detecteren? Wat weerhoudt studenten ervan om beroep te
doen op het aanbod van STUVO? De scope van dit onderzoek
richt zich op de domeinen: sociale dienstverlening,
studentenbegeleiding en -werking. Daarnaast stelt het
onderzoek nog twee algemene vragen over diversiteit; hoe
goed studenten zich in hun opleiding voelen en hoe we ze
daar beter in kunnen ondersteunen.
In november-december 2021 vinden focusgroepgesprekken
plaats met STUVO-medewerkers, trajectbegeleiders en
studenten. Er werd ook een kwantitatief onderzoek gedaan
bij de studenten. Rapportage is voorzien voor einde juni 2022.
Onderzoeker voor het kenniscentrum: Evelyn Morreel
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Bijscholing ‘Palliatieve zorg in diversiteit’
In deze bijscholing bekeken we vanuit een cultuursensitief perspectief
wat je nodig kan hebben in de omgang met palliatieve patiënten die zeer
divers zijn qua socio-demografische kenmerken, culturele achtergrond,
leeftijd... Hoe kunnen we hulpvraag en zorgaanbod beter op elkaar
afstemmen? Lesgever was Hannie Van den Bilcke, algemeen coördinator
van het Forum Palliatieve Zorg. Deze bijscholing vond plaats op 11 februari
als onderdeel van de bachelor-na-bacheloropleiding Psychosociale
Gerontologie.

Boek ‘Diversiteit in het hoger onderwijs’
Het Hoger Onderwijs is zeker nog geen afspiegeling van de maatschappij,
maar het zou een vergissing zijn om daarbij alleen naar de instroom te
kijken, vertellen de auteurs van het boek ‘Diversiteit in Hoger Onderwijs’
op 1 december in Knack. ‘In heel wat opleidingen is de instroom vandaag
al diverser, maar onderweg verliezen we veel van die studenten’, zegt
Mieke Schrooten (Sociaal werk). Het is niet gewoon zaak om zoveel
mogelijk studenten uit diverse milieus aan te trekken, maar ervoor te
zorgen dat iedereen zich kan thuis voelen in het hoger onderwijs, luidt een
van hun aanbevelingen. Ook onderzoeker Evelyn Morreel werkte mee aan
dit boek, dat op 19 november op onze campus werd voorgesteld.
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In de pers
• ‘Welk migratie- en integratiebeleid is
nodig in een wereld van toenemende
superdiversiteit en transmigratie?’
De Nederlandse Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid deed
de denkoefening. Dirk Geldof vond
hun analyse ook voor Vlaanderen
relevant, vertelde hij in Sociaal.net
op 21/01/21.
• ‘Superdivers is het nieuwe normaal’,
vertelde Dirk Geldof op 07/04/21 in
een interview op het Nederlandse
Kennisplatform Integratie &
Samenleving. ‘Superdiversiteit is al
lang een feit, maar daar staan we te
weinig bij stil. Pas als er problemen
zijn, wordt diversiteit van stal
gehaald. Daardoor onderschatten
we het proces van sociale stijging
en normalisering, wat óók een
onderdeel is van superdiversiteit.’

Gezinsbeleid in
Vlaanderen
Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen doet praktijkgericht onderzoek vanuit het perspectief van gezinnen, met als doel
het versterken van hun functioneren en welbevinden. We werken in dialoog met beleidsmakers en het werkveld en zetten
naargelang hun vragen en noden, projecten op. Op basis van dit onderzoek doen we vaak concrete aanbevelingen naar het
beleid of een organisatie. We bekijken kritisch of het beleid en de praktijk ook voldoende de ‘gezinsreflex’ maken. Denken
beleid en praktijk wel voldoende aan dat veelzijdige fenomeen dat we gezin noemen? Zijn ze er zich steeds van bewust dat
maatregelen en interventies op gezinsniveau samenkomen, en daar zowel compenserend als versterkend kunnen werken?

Dag van het Gezin – studiedag
en publicatie ‘Broer of zus, de
match van je leven’
Op woensdagvoormiddag 12 mei stelden we in het kader
van de Internationale Dag van het Gezin op 15 mei, onze
nieuwe publicatie voor: ‘Broer of zus, de match van je
leven. Fairness in siblingrelaties ’. Broers en zussen,
kortweg ‘siblings’, dat zijn relaties voor het leven. Soms zijn
ze de beste vrienden, soms komt er afstand in hun relatie.
Toch blijven ze voor altijd met elkaar verbonden. Siblings
inspireren elkaar, zorgen voor elkaar en delen vaak (zorg)
taken. Fairness is daarbij het sleutelwoord. Zowel ouders als
siblings streven naar een faire relatie en zoeken naar een fair
evenwicht.

We organiseerden een studievoormiddag met
een panelgesprek over een van de thema’s uit het
boek: differentiële opvoeding, met experten Karla
Van Leeuwen, hoogleraar gezins- en orthopedagogiek
(KULeuven), Ilse De Block, directeur vzw De Keerkring –
Opvoedingslijn, onderzoeker Philippe Noens en Tinneke
Moyson, onderzoeker aan HoGent.
Gianni Loosveldt presenteerde de conclusies uit het boek.
Het boek bevat vier clusters :
1. siblingrelaties in een sociologisch, antropologisch en
pedagogisch perspectief,
2. siblingrelaties bij fysieke en psychische kwetsbaarheid,
3. siblingrelaties bij transities en
4. siblingrelaties bij volwassenen.
Telkens vertrekken we van het perspectief van de broers
en zussen zelf. We zoomen in op verschillende thema’s: als
siblings uit huis geplaatst worden, bijvoorbeeld, waarom kan
dat niet vaker samen? Als je broer of zus aan suïcide denkt,
wie zorgt er dan voor jou? Wat als je een erfelijke ziekte hebt
en je alleen gered kan worden met de hulp van een sibling?
Het zijn maar enkele voorbeelden van thema’s die siblings
raken.
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De publicatie kreeg best wat weerklank:
• Veerle Beel schreef op 12/05/21 in De Standaard het
artikel: ‘Een kind voortrekken? Geen probleem, als het maar
fair is’ .
• Het Radio 1-programma De Wereld Vandaag liet op
12/05/21 mede-auteur Philippe Noens aan het woord over
het thema ongelijk opvoeden en de invloed daarvan op
kinderen.
• Tertio besteedde op 26/05/21 aandacht aan ons boek
in hun dossier over samengestelde gezinnen: ‘Zorgvuldig
opbouwen nieuwe gezinsidentiteit loont’.
• Het boek werd aangekondigd met een bijdrage op 02/06/21
op Sociaal.net van Kathleen Emmery en Gianni
Loosveldt: Broers en zussen, een match voor het leven?
• Tijdens het project kwam nieuwe federale wetgeving tot
stand die inzet op de vrijwaring van siblingrelaties. Hierop
werd geanticipeerd in het boek. Ook twee nevenpublicaties
gingen hierop in:
• Op 26/05/21 stond het artikel ‘Broers en zussen moeten
samen kunnen opgroeien’ van Gianni Loosveldt
en Elisabeth Adriaens op de voorpagina van De
Juristenkrant.
• Op 03/06/21 verscheen in het webzine Agora het
artikel ‘Wettelijke bescherming van siblingrelaties in
de jeugdhulp: een broertje dood aan slagkracht?’ van
Gianni Loosveldt.
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• Het Nieuwsblad interviewde Philippe Noens op
07/06/21 voor het artikel ‘Pedagoog wil taboe rond
opvoeden doorbreken: “Soms heb je een betere klik met een
van je kinderen” ‘.
• ‘Gelijk voor de wet? Waarom een van je kinderen voortrekken
niet oneerlijk is’ titelde Libelle Mama op 20/06/21 het
interview met Philippe Noens.
• Goedgezind.be interviewde Philippe Noens en Hans
Van Crombrugge op 16/08/21: Je kinderen verschillend
opvoeden, not done of toch oké?
• Over ‘Siblingrelaties bij scheiding’ gaf Kathleen Emmery
op 22/10/21 een lezing op op de interuniversitaire studiedag
‘Broers en zussen’, en op 6/10/21 een gastcollege bij de
opleiding Sociologie aan de KU Leuven
• In het oktobernummer 2021 van het Tijdschrift voor
Familierecht publiceerde Kathleen Emmery samen met
D. De Coninck en K. Matthijs het artikel ‘Siblingrelaties bij
scheiding. Inzichten uit sociaalwetenschappelijk onderzoek’.
• Tijdens het Opgroeien-festival van EXPOO op 03/12/21
kreeg Kathleen Emmery de kans om ons onderzoek
over siblingrelaties bij scheiding voor te stellen in
een postersessie .

Inleiding. Relaties tussen broers en zussen, fairness als inzet

Deel 1. Siblingrelaties in een sociologisch,
antropologisch en pedagogisch perspectief
Hoofdstuk 2. Een sociologische kijk op de relatie tussen
broers en zussen. Hechte band of felle competitie?
Hoofdstuk 3. Verwantschap als vriendschap/vriendschap als
verwantschap: een antropologisch perspectief op siblings in
Ghana
Hoofdstuk 4. Favoritisme in de kindertijd en op volwassen
leeftijd: ervaringen van fairness door siblings
Hoofdstuk 5. Elk kind verdient het voorgetrokken te worden.
Over ouderliefde als ouderlijke voorliefde

Deel 2. Siblingrelaties bij fysieke en
psychische kwetsbaarheid
Hoofdstuk 6. De betrokkenheid van het gezin op
neonatologie: siblings in de kijker
Hoofdstuk 7. De erkenning van de savior baby in de context
van de familie en getoetst aan de vier principes van de
biomedische ethiek
Hoofdstuk 8. Wat leert het brussenonderzoek ons over de
impact van suïcidaliteit op brussen?

Deel 3. Siblingrelaties bij transities
Hoofdstuk 9. Fairness in siblingrelaties tijdens het
scheidingsproces van ouders
Hoofdstuk 10. Uit verband gespeeld? Siblingrelaties bij
pleegzorg en residentiële jeugdhulp
Hoofdstuk 11. Siblingrelaties bij migratie en vlucht

Deel 4. Siblingrelaties bij volwassenen
Hoofdstuk 12. Mantelzorgbelofte
Hoofdstuk 13. Fairness bij de verderzetting van het
familiebedrijf
Hoofdstuk 14. Erfrechtelijke fairness voor siblings: gelijkheid,
vrijheid, solidariteit ... en blijheid?
Hoofdstuk 15. Siblings in praktijk, onderzoek en beleid
Hoofdstuk 16. Gezin als opdracht voor beleid en praktijk
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Hervorming Vlaamse adoptieregeling
De Vlaamse regering bereikte in 2021 een akkoord over een hervorming van de Vlaamse adoptiewetgeving. Hierbij
wordt onder meer een verweving van pleegzorg en adoptie beoogd. Ook het concept van ‘meerouderschap’ wordt
geïntroduceerd. In zijn bijdrage van 08/11/21 voor het webzine Agora ging onderzoeker Gianni Loosveldt in op enkele
aspecten van dit debat: ‘Hoe ver reikt het verweven van pleegzorg en adoptie en de ‘introductie’ van meerouderschap?’

Een staat van het gezinsbeleid
2020 was een woelig jaar voor gezinnen én het gezinsbeleid.
Zowel overheden als hulporganisaties moesten snel kunnen
schakelen en creatieve antwoorden zoeken op complexe
vragen. Tegelijk liep het ‘gewone’ beleid verder. Op 24 februari
presenteerden we online onze analyse van het gezinsbeleid
in Vlaanderen anno 2020. We bekeken hoe het beleid zich in
2020 verhield tot gezinnen in Vlaanderen.
Henk Van Hootegem (coördinator Steunpunt tot bestrijding
van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting),
Tanja Nuelant (gezinspolitiek secretaris Gezinsbond) en
Bruno Vanobbergen (algemeen directeur Opgroeien)
kregen de kans hierop te reageren. Achteraf verwerkten
Gianni Loosveldt en Kathleen Emmery de feedback van
de stakeholders en deelnemers in hun analyse. Je kan onze
analyse downloaden of dit webinar herbekijken via onze
website.

20

De Gezinsenquête
De gezinsenquête van 2016 bracht het gezinsleven in
Vlaanderen zeer uitvoerig in beeld. Met een nieuwe editie in
2021 wil het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
een aantal trends in het gezinsleven opvolgen. Men bekijkt
opnieuw hoe gezinnen eruit zien, de status en kwaliteit van
de partnerrelatie, hoe ouders de opvoeding beleven en welke
zorgen of vragen ze hebben, hoe ze de combinatie gezin,
zorg en werk ervaren, het welbevinden van ouders, en hoe
gezinnen functioneren. Deze belevingsaspecten van gezinnen
op diverse levensdomeinen worden nergens anders zo
geïntegreerd en systematisch bevraagd.

Daarnaast wil men informatie verzamelen om het Vlaamse
gezinsbeleid te stofferen en evalueren. De gezinsenquête
bevraagt ouders immers ook naar hun kennis en gebruik van
deze diensten.
Het kenniscentrum is vertegenwoordigd in de stuurgroep en
in diverse werkgroepen. Onderzoekers Kathleen Emmery
en Kristien Nys staan in voor de dataverwerking en
rapportage over de thema’s kwaliteit van de partnerrelatie,
en samenwerking in de opvoeding. Naast hen werkt Gianni
Loosveldt mee aan de verwerking van de vragen over
verwachtingen ten aanzien van de overheid.

De Sandwichcoach
Het kenniscentrum voerde onderzoek naar het beleid en
de praktijk van de combinatie arbeid en gezin in het kader
van het ESF-project ‘Broodje MIXXL - De Sandwichcoach’,
dat afgerond werd in 2021. Daarbij bekeken we hoe 45- tot
65-jarigen, die tegelijkertijd voor een ouder gezinslid en
voor hun eigen jongvolwassen kinderen of kleinkinderen
zorgen, begeleid kunnen worden bij het vinden van een goede
combinatiestrategie.
Er werd een webdossier gepubliceerd op goedgezind.be, om
de sandwichgeneratie beter te informeren en ondersteunen
en we maakten een reeks tools voor verschillende
doelgroepen:
• Een menuboekje voor de sandwichgeneratie, dat start
met een korte test. Gebruikers komen te weten op basis
van welke strategieën zij de combinatie van een dubbele
zorgtaak met een job realiseren. Nadien volgen concrete tips
en ideeën om die combinatiestrategieën te ondersteunen.
• Een plek voor de sandwichgeneratie, waarin vijf
aanbevelingen voor socio-culturele organisaties en
mantelzorgorganisaties worden geformuleerd. De bedoeling
is om de sandwichgeneratie beter te ondersteunen in haar
zorgtaak in combinatie met een job.
• De sandwichgeneratie in balans – ondersteuning van
de combinatie van werk, gezin en zorg bij 45-plussers
op het werk. Via deze brochure leren leidinggevenden,
werkgevers en HR-professionals deze boeiende groep
medewerkers beter kennen.
• Coachen van mensen uit de sandwichgeneratie, een
omvangrijke handleiding met een schat aan methodieken
voor loopbaanbegeleiders.

Het onderzoeksrapport Hoe spelen ze het klaar?
Combinatiestrategieën van de sandwichgeneratie schetst
de inhoudelijke basis voor deze praktische tools en kadert in
het exploratief kwalitatief onderzoek dat voorafging aan de
ontwikkeling ervan.
Meer informatie of de tools downloaden, dat kan via de
portaalwebpagina, die gelanceerd werd in februari 2022.
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Daarnaast gaven de onderzoekers verschillende webinars en
namen ze deel aan twee internationale conferenties:
• Op 25 maart organiseerde de Gezinsbond een webinar voor
haar leden over de Sandwichgeneratie. Veerle Lengeler, de
sandwichcoach van Emino, leidde dit alles in goede banen.
• Vervolgens kon Emino acht nieuwe coachingtrajecten online
opstarten. Op basis hiervan hebben we de proefversie
van de methodiekenbundel en handleiding voor
loopbaancoaches verfijnd.
• Op 18 mei boden we een pre-recorded webinar aan
over ‘Werk & gezin: hoe werknemers ondersteunen en
motiveren?’ voor leidinggevenden en HR-professionals.
• We organiseerden twee rondetafelgesprekken. De eerste
ronde tafel, voor de socio-culturele organisaties, werd reeds
in 2020 georganiseerd. Neos, De Gezinsbond, De Federatie,
CenSe Odisee, Okra en Landelijke Gilden namen deel. Op
26 januari was het de beurt aan de mantelzorgorganisaties,
zoals Magenta KULeuven, Coponcho, Familieplatform, Ferm,
Liever Thuis, en met Gezinsbond en Odisee. De resultaten
van deze gesprekken werden verwerkt in een tool.
• De drie Europese partners (Odisee, Xamk Finland
en Dobre Kadry Polen) en het Vlaams ESF-agentschap
gaven op 26 mei een online workshop op de
European Social Economy Summit over ‘The working
Sandwich Generation: Supporting Mature Women (4565 years) on the labour market, entrepreneurship and in
family care.’
• Miet Timmers gaf een presentatie tijdens de online ESFRconferentie: ‘Searching for a sustainable combination of
family and work: the Sandwich Generation’.
Dit ESF-project kadert in het Europees project Time4Help
dat vrouwen van 45-plus wil ondersteunen op het vlak
van toegang tot de arbeidsmarkt, ondernemerschap
en de combinatie arbeid en gezin. Het Europese
partnerschap floreerde ook in pandemietijden. Er werd
veelvuldig online overlegd. De resultaten van de verschillende
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PROJECTLEIDER
Miet Timmers
ONDERZOEKERS
Miet Timmers, Tim Gielens (Center for Sustainable
Enterpreneurship Odisee)
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
FINANCIERS
Europees Sociaal Fonds (ESF)
LOOPTIJD
oktober 2018 - februari 2022

nationale projecten werden gebundeld in het boek
‘Working women in the sandwich generation. Theories,
tools and recommendations for supporting women’s
working lives’ (auteurs: Mervi Rajahonka, Dorota
Kwiatkowska-Ciotucha, Miet Timmers, Urszula Załuska, Kaija
Villman, Veerle Lengeler en Tim Gielens).

Telewerk inclusief organiseren
De COVID-19 pandemie veranderde de arbeidsmarkt
grondig en betekende voor veel professionals een plotse
omschakeling naar thuiswerk. De aanleiding voor dit project
kwam voort uit de resultaten van onze corona-survey begin
2020. Telewerk is niet voor iedereen even toegankelijk
of toepasbaar, maar het heeft ook het potentieel de
arbeidsmarkt inclusiever te maken. Zo biedt de flexibiliteit
van een home office bijvoorbeeld heel wat kansen voor
mensen met verminderde mobiliteit of aandachtstoornissen.
In het najaar van 2020 brachten we verschillende partners
samen die vanaf 1 februari 2021 het ESF-project ‘Telewerk
inclusief organiseren: drempels voor flexibele
werkarrangementen verlagen’ volop inhoud konden
geven. Jan Waeben werd in maart 2021 aangesteld als
hoofdonderzoeker. Op 6 mei organiseerden de onderzoekers
een internationale academische conferentie met de
internationale partners: ‘Organizing telework in an
inclusive manner’. De ervaringen en bevindingen uit
verschillende lopende projecten uit diverse Europese landen
werden zo meegenomen in het huidige onderzoek.
Samen met Mediawijs-IMEC en Ella vzw onderzoeken we
welke drempels werknemers, leidinggevenden en werkgevers
ervaren om telewerk ten volle in te zetten en te benutten. We
focussen op de drempels die te maken hebben met gender,
etnisch-culturele achtergrond, opleidingsniveau, leeftijd.
Op basis van de onderzoeksresultaten ontwikkelen we tools
voor werknemers, werkgevers en leidinggevenden om deze
drempels te overwinnen.
Tijdens het academiejaar 2020-2021 werd een vijftigtal
interviews afgenomen van zowel medewerkers als
leidinggevenden.
Op 8 oktober stelde Jan Waeben het onderzoek voor op de
conferentie 'Telewerk in functie van duurzaamheid in een
post-covid 19-tijdperk: de vrouwenbeweging op scherp!',
georganiseerd door Amazone vzw te Brussel. Het project gaat
verder in 2022 en wordt afgerond met een internationale
conferentie in december 2022.

PROJECTLEIDER
Miet Timmers
ONDERZOEKERS
Miet Timmers en Jan Waeben
PARTNERS
Vrouwenraad, Boerenbond-Landelijke Gilden, Emino
en Tolbo
INTERNATIONALE PARTNERS
Hogeschool Windesheim (Lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen en Lectoraat Klantenperspectief in ondersteuning en zorg - Nederland), Universiteit Bielebeld
(Faculteit Sociologie - Duitsland), Universiteit OsloMet
(Faculteit Technologie, Kunst en Design - Noorwegen)
en National University of Ireland Galway (Cairnes
School of Business and Economics - Ierland)
FINANCIER
Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse Overheid
LOOPTIJD
februari 2021 – december 2022
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Maatschappelijk ondernemerschap
De Stuyverij is een sociale onderneming die mensen vorming, netwerken en
ruimtes aanbiedt om in een veilige omgeving stappen te zetten in hun persoonlijke
ontwikkeling en maatschappelijk ondernemerschap. Een van de bekendste
projecten is Cokido, het platform voor kinderopvang in beurtrol dat intussen
bestaat uit meer dan veertig autonome groepen verspreid over Vlaanderen.
Joris Dewispelaere startte eerder al een onderzoek naar de visie, missie en
de methodieken van De Stuyverij. Odisee trad toe tot het consortium dat de
Stuyfplekmethodieken verder verdiept en opschaalt. In 2019 schreef Dewispelaere
mee aan het ESF-project: ‘Activeren door middel van stuyfplekmethodiek’.
De afgelopen twee jaar bracht het kenniscentrum zijn expertise in voor de
impactmetingen van dit project. Onderzoeker Bo Fagardo werkte hieraan mee.
Tussentijdse rapporteringen droegen in 2020 bij tot de goedkeuring van twee
nieuwe ESF-projecten die de oprichting of verdere ontwikkeling beogen van
Stuyfplekken in Tielt, Oostende, Turnhout, Lier en Borgerhout. Ook in 2021 werd
heel wat op poten gezet: impactmetingen op niveau van individuele deelnemers
en samenwerkende partnerorganisaties lagen aan de basis van een uitgebreide
rapportering.
Dit project liep af in december 2021; in 2022 volgde de publicatie van het
eindrapport en de infographics; een impactevent sloot het project af op 31 maart.
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PROJECTLEIDER
Joris Dewispelaere
ONDERZOEKER
Bo Fagardo
PARTNERS
De Stuyverij, Consortium
Stuyfplekken (o.a. Blenders,
VDAB, VOC-opstap, groep
Ubuntu)
FINANCIER
Europees Sociaal Fonds (ESF)
LOOPTIJD
2019-2021

We streven naar een duurzame
campus: je herbruikbare fles
kan je vullen aan de waterfonteintjes, je fiets kan je veilig
en droog stallen, en er is een
douche voor de medewerkers
die van extra ver met de fiets
komen. Om aandacht te vragen
voor ons duurzaamheidsbeleid
kregen we van Oxfam Wereldwinkel Vilvoorde dit bijzondere
kunstwerk een tijdje te leen op
onze campus.

100 jaar opleidingen sociaal werk in Brussel
Sociaal werk als opleiding zag 101 jaar geleden het daglicht in Brussel.
Het waren de vrouwen van de katholieke arbeidersbeweging die de
eerste sociale school oprichtten in de Poststraat in Brussel. In zekere zin
zijn zij dus ons aller voormoeders, van Odisee, maar ook van de Erasmus
Hogeschool, de erfgenaam van de sociale school die een jaar na ‘de
Poststraat’ in Brussel van start ging. Samen zetten we ons al 100 jaar in
voor professioneel sociaal werk in de grootstad. We vierden dat in 2021
met een boek dat niet achteromkijkt, maar wel hedendaagse uitdagingen
voor stedelijk sociaal werkers aansnijdt. Het boek ‘Stemmen voor de stad.
Perspectieven op stedelijk sociaal werk’ werd op 16 maart, Dag van het
Sociaal Werk, voorgesteld.

In de pers
• Pascal Debruyne gaf in De
Standaard van 13/02/21 zijn visie op
het veelbesproken sociaal project
Let’s Go Urban van Open VLDpolitica Sihame El Kaouakibi, en de
rol daarvan in het jeugdwerk.
• Belgische vaders en meemoeders
mogen sinds dit jaar vijftien dagen
geboorteverlof opnemen in plaats
van tien. Philippe Noens vindt
dat nog lang niet voldoende. In
zijn opiniestuk van 01/04/21 in De
Standaard legt hij uit waarom.
• Niet alleen de vaccinatiegraad is
het probleem, zei Dirk Geldof op
23/09/21 in De Standaard. ‘Door
de groeiende moralisering van
het vaccinatiedebat dreigen we
de structurele ongelijkheid in de
gezondheidszorg te vergeten’,
betoogde hij.
• Onderzoeker en docente Miet
Timmers, die heel wat publiceerde
over boemerangkinderen, legde
uit wat dit inhoudt, in Het Laatste
Nieuws van 16/11/21.

Op 19/11/21 had Miet Timmers de kans om koningin Mathilde te ontmoeten, bij een namiddag over intergenerationeel leren. Ze greep deze kans
aan om haar boek ‘Samen verbindt’ aan de koningin te overhandigen.
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Zingeving en ethiek
Een goede begeleiding van gezinnen vertrekt vanuit hun eigen sterktes. Levensbeschouwing en religie zien
wij als mogelijke bronnen van motivatie en kracht. Bij het begin en het einde van het leven, maar ook bij
gezinstransities en ziekte, spelen ze een grote rol. Ook ethische vragen die zich tijdens de levensloop stellen,
maken deel uit van ons onderzoekswerk.

Euthanasie bij dementerende personen
Vlaanderen telt 122.000 personen met dementie en men verwacht dat
dit tegen 2030 met een vierde zal toenemen. Ondanks goede zorgen
kan de kwaliteit van leven dusdanig onder druk komen dat de vraag
naar euthanasie wordt gesteld. Het debat over de mogelijkheid om
de bestaande euthanasiewet uit te breiden voor personen met meer
gevorderde dementie, is volop bezig. Veel ingenomen standpunten, zowel
pro als contra, vinden hun oorsprong in een achterliggend wereldbeeld of
mensbeeld.
In dit onderzoek daagt onderzoeker Adelheid Rigo studenten
Gezinswetenschappen uit om concreet te onderzoeken welke rol
wereldbeelden en mensvisies spelen bij onze opvattingen over euthanasie
voor dementerende personen. Studenten uit de tweede opleidingsfase
verkennen tijdens het academiejaar 2021-2022 deze vragen in de
literatuur en toetsen ze empirisch aan de hand van interviews met nabije
familieleden en met zorgverleners van personen met dementie.

Wat is een ‘savior baby’?
Naar aanleiding van een fout met de verwekking van
een ‘savior baby’ in UZ Brussel, legde onderzoeker
Adelheid Rigo op 25 november op Radio 1 uit wat een
savior baby is en wat de impact van deze procedure
is op het hele gezin. ‘Het kind dat geboren is als
‘savior’ moet natuurlijk wel echt een gewenst kind
zijn,’ vertelde ze. ‘We moeten heel goed nagaan of alle
gezinsleden de impact goed kunnen inschatten en
ook het welzijn van alle broertjes en zusjes bekijken’.
Een echt gezinswetenschappelijke aanpak dus, die ze
ook al toelichtte in haar artikel hierover in ons boek
‘Broer of zus, de match van je leven. Fairness in
siblingrelaties’.
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Euthanasie en
palliatieve sedatie:
twee experten aan het
woord
Op 14 januari waren Manu
Keirse en Wim Distelmans te
gast bij de banaba Psychosociale
Gerontologie. Manu Keirse sprak
over de delicate discussie rond
euthanasie en dementie. Wim
Distelmans duidde het verschil
tussen euthanasie en palliatieve
sedatie en de implicaties
van beide voor patiënt en
familie. Deze lessen stonden
als bijscholing open voor het
publiek.

Kwetsbare gezinnen
Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen doet, in samenwerking met beleidsmakers en het werkveld,
onderzoek naar het perspectief en de positie van maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Voor maatschappelijk
kwetsbare gezinnen zijn persoonlijke, niet-professionele netwerken die steun en hulp bieden, vaak een
belangrijke hefboom naar een hogere levenskwaliteit. Een sterk sociaal netwerk biedt immers emotionele en
praktische steun waar de hulpverlening dit niet altijd kan bieden.

Coaching en intervisie
van lokale gezinscoaches
Een gezin in armoede krijgt vaak hulp
van diverse diensten of organisaties,
die soms het overzicht niet hebben
op de verschillende hulptrajecten in
het gezin. Om versnippering tegen
te gaan, wil de Vlaamse overheid
lokale besturen ondersteunen om via
lokale gezinscoaches een intensieve
begeleiding op maat aan te bieden aan
gezinnen in een kwetsbare situatie die
kampen met diverse problemen.
Het kenniscentrum en De Link vzw
werden vanuit de projectoproep van
de Vlaamse overheid geselecteerd om
de opdracht voor de coaching en de
intervisie van de pilootprojecten met
lokale gezinscoaches uit te voeren.

Onze onderzoekers werken in tandem
met twee ervaringsdeskundigen
van vzw De Link. Deze tandems
ondersteunen de gezinscoachprojecten
op locatie en via een lerend netwerk.
De pilootprojecten worden
wetenschappelijk opgevolgd door het
steunpunt WVG van de KU Leuven. Het
onderzoeksteam, onder supervisie van
Wim Van Lancker, zal inzicht verschaffen
in de evolutie van de gezinnen met een
gezinscoach.

COÖRDINATOR
Kristien Nys
ONDERZOEKERS
Simonne Vandewaerde en
Esther Stoové (Orthopedagogie
– Sociaal Werk)
PARTNERS
De Link vzw, TAO-werking
FINANCIER
Vlaamse overheid
LOOPTIJD
november 2021 – november
2023
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Persoonlijke netwerkversterking
bij mensen in armoede
De Vlaamse overheid financierde 28
buddyprojecten gedurende drie jaar. Ze
vroeg aan Odisee, De Link en SAM om
deze projecten te ondersteunen met
een lerend netwerk en intervisies. We
kozen voor drie regionale netwerken
van negen à tien organisaties die
hun ervaringen met buddywerk
konden uitwisselen. Deze kwamen
regionaal zes keer samen. De regionale
samenkomsten werden aangevuld door
drie nationale momenten: een startdag
in 2019, een ‘halfweg’ dag in 2020 en
een slotdag in 2022.

We rondden dit project af met de film
‘Van buddy tot community’, waarin
we het verhaal van buddy’s en sociale
professionals trachtten te vatten. In
korte kennisclips over verschillende
thema’s delen zij hun ervaringen. De
film, onder regie van Margo Mot, werd
gedraaid eind 2021 en begin 2022. Deze
film werd voorgesteld tijdens de slotdag
van dit project, op 21 april 2022, en is te
bekijken via www.odisee.be/van-buddytot-community.

COÖRDINATOR
Joris Van Puyenbroeck
ONDERZOEKER
Kristien Nys
PARTNERS
SAM vzw en De Link vzw
FINANCIER
Vlaamse overheid
LOOPTIJD
2019-2022

Twintig jaar Talita: de
beleving van de bewoonsters
Om deze verjaardag te markeren,
gingen studenten Sociaal Werk (in 2020)
en Gezinswetenschappen (in 2021)
praten met een veertigtal bewoonsters
en ex-bewoonsters over hun beleving
van een verblijf in Talita en de impact
hiervan op hun verdere leven.

Twintig jaar Talita in hartje Brussel,
opvanghuis voor thuisloze vrouwen, dat
zijn meer dan 800 thuisloze vrouwen en
meer dan 800 kinderen die er tijdelijk
opvang vonden, warmte en begeleiding,
een intense tussenstop op hun vaak
lange weg naar een stabieler leven.
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Lut Verstappen vatte hun ervaringen
samen in de verhalen van drie
imaginaire bewoonsters. Maak kennis
met Yasmine, Aicha en Yvonne en beleef
van nabij hoe vele Talita-bewoonsters
de moed hebben om hun leven en
dat van hun kinderen opnieuw op
de rails te zetten, ondanks de zware
rugzak die ze meedragen. Larissa
Viaene maakte prachtige illustraties;
Silken Tofu verzorgde de lay-out. De
publicatie wordt in 2022 aan het publiek
voorgesteld.

ONDERZOEKERS
Alexandre Reynders
(projectleider), Eline Mechels,
Leen Hellinckx (Sociaal Werk),
studenten Sociaal werk
(traject voor volwassenen) en
Gezinswetenschappen (traject
voor jongvolwassenen) van
Odisee
REDACTIE
Lut Verstappen
PARTNER
Opvanghuis Talita
LOOPTIJD
2020-2021

Kadet: Intergenerationele
ondersteuningstool voor
grootouders en brussen
Met het PWO-project Kadet ontwikkelen we een
intergenerationele ondersteuningstool voor grootouders en
brussen. Deze tool richt zich tot grootouders die mee zorgen
voor een kleinkind met een ernstig of langdurig zieke broer
of zus. Uit onderzoek blijkt dat ouders bezorgd zijn om te
weinig aandacht te besteden aan de noden van deze brussen.
Grootouders blijken goed geplaatst om extra emotionele en
praktische steun te bieden.
Eerst brengen we aan
de hand van kwalitatief
onderzoek de noden van
zowel grootouders, brussen,
ouders als zorgverleners
in kaart. Daarna zullen
we in samenwerking met
onze werkveldpartners
een tool ontwikkelen.
Deze tool is bedoeld voor
verschillende settings zoals
pediatrische afdelingen
van ziekenhuizen, gezins-,
ouder-, patiënten- en grootouderverenigingen.

ONDERZOEKERS
Liesbet Coopman (opleiding Verpleegkunde), Eef
Cornelissen (onderzoekskern ExploRatio Onderwijs),
Inge Tency (opleiding Vroedkunde) en Miet Timmers
PARTNERS
HoGent, VUB, Erasmushogeschool Brussel, UZ Gent
Platform Rouw en verlies, UZ Gent Pediatrische
afdeling Hemato-oncologie, Ronald McDonaldhuis
Brussel, Okra vzw, Steunpunt Kinderepilepsie, vzw
Kleine Prins, Hartekinderen vzw, Mucovereniging
vzw, Tuki vzw, Bednet en Project besBreekbaar van
Hemeldakbewoners
FINANCIER
Vlaamse Overheid
LOOPTIJD
september 2021-september 2023

Fototentoonstelling Binnenbuiten: slaapplaatsen op straat in Brussel
Het hele jaar door brengen mannen, vrouwen
en zelfs kinderen de nacht door in de straten
van Brussel. Lagen karton, een matras, dekens
en zakken markeren de plaats waar een
tijdelijk bivak wordt opgeslagen, onder een
afdak, enigszins beschut voor de weersomstandigheden. Een paar dagen later is alles weer
weg… Op 54 fotopanelen heeft Wilco Bosems
deze tijdelijke woonplekken vastgelegd en
doet hij ons stilstaan bij hun vluchtige bestaan
en het leven van de mensen die ze eventjes
bewoonden. Deze fototentoonstelling liep op
onze campus van vrijdag 29 oktober 2021 tot 5
januari 2022, in samenwerking met Diogenes,
een straathoekwerkdienst voor daklozen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar SAW-collega Filip Keymeulen actief is.
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Penitentiaire ouderenzorg met Oscar
België telt bijna vijfhonderd gedetineerden ouder
dan zestig. Hun aantal neemt elk jaar toe. Het
gevangenisleven is niet afgestemd op de vragen en
noden die eigen zijn aan hun levensfase. Het is hoog
tijd voor een ouderenbeleid in onze gevangenissen,
voor meer kennis en inzicht over deze kwetsbare groep.
Odisee-onderzoekers Diete Humblet, Katrin Gillis,
Hilde Lahaye (Gezondheidszorg), Liesbeth Naessens
(Sociaal werk) en Wim Peersman stelden daarom de
e-learning ‘Oscar’ op, met informatie over ouderen
in detentie en hoe je deze passend kan ondersteunen.
Dit project kreeg weerklank in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers via het antwoord van minister
van Justitie Vincent Van Quickenborne op een vraag van
kamerlid Ben Segers.
Naar E-learning ‘Oscar’

Bijscholingen in het kader van de
banaba Psychosociale Gerontologie
Omdat we bijleren over de begeleiding van ouderen
willen promoten, ook voor wie niet meteen een
langere opleiding ambieert, stelden we in 2021 enkele
opleidingsonderdelen van de banaba Psychosociale
Gerontologie open voor het publiek:
- Patiëntenrechten voor ouderen: broos, maar
levendig?, door Gianni Loosveldt, op 21 januari
- Het gebruik van sociaal-ondersteunende robots in de
zorg voor ouderen, door Tijs Vandemeulebroucke, op
28 januari
- Zorg voor Mantelzorg, door Joris van Puyenbroeck,
op 6 mei

Tentoonstelling ‘Kwartiermaken’
De tentoonstelling ‘Kwartiermaken’ van
fotograaf Bert Potvliege toonde een project
in Ledeberg met mensen met een psychische
kwetsbaarheid. ‘Kwartiermaken’ betekent het
zoeken en creëren van gastvrije plekken voor
mensen die moeilijk aansluiting vinden in de
maatschappij. Fotograaf Bert Potvliege observeerde dit traject gedurende zes maanden
en presenteert het resultaat in de vorm van een
tentoonstelling.
Deze tentoonstelling was te bekijken op onze
campus van 12 maart tot 23 april.
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Vluchtelingengezinnen
Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen doet onderzoek naar de levensomstandigheden van asielzoekers
en erkende vluchtelingen, vooral gezinnen en kinderen, en hoe deze beter kunnen worden ondersteund. Ons
onderzoek zoekt een antwoord op de noden van ngo’s en publieke spelers in de asielsector op gebied van
kennis, methodologie en opleiding. Het onderzoek wordt steeds gevoerd in co-creatie met de diverse actoren
in het werkveld.

Kansen voor begeleide
kinderen in opvang versterken
Meer dan 8500 kinderen verblijven in het asielnetwerk. De
vraag hoe we de asielopvang meer gezins- en kindvriendelijk
kunnen maken, heeft dus zeker zin. Hoe kan je de kansen van
kinderen en gezinnen in de opvang versterken? Met die vraag
gingen we de voorbije twee jaar op vraag van Fedasil aan de
slag.
In de opvangcentra interviewden we bijna 150 kinderen,
jongeren, gezinnen, hulpverleners en beleidsmedewerkers.
Dat leidde tot een visietekst en een vormingspakket om
die visie op kinderen en gezinnen in de dagelijkse opvang
waar te maken. De visietekst omvat de basisvoorwaarden
en aandachtspunten voor een kind- en gezinsvriendelijke
opvang en kwam tot stand in co-creatie, op basis van
een achttal bijeenkomsten met de opvangpartners van
Fedasil, Rode Kruis, Caritas, Croix Rouge en met het
Kinderrechtencommissariaat. Het vormingspakket is
het resultaat van co-creatie in het lerend netwerk dat de
onderzoekers in hun eerste werkjaar hadden opgestart. In
oktober 2021 gingen Katja Fournier en vormingswerker Anke
Heyerick pilootvormingen geven in verschillende asielcentra,
zowel in het Nederlands als in het Frans.
Lees de visietekst
Op 3 februari 2022 publiceerden de onderzoekers een
opiniestuk op Sociaal.net: Hoe maak je van asielcentra
kindvriendelijke plekken? Op 16 februari stelden we de
visietekst voor in het Nederlands en op 24 februari in het
Frans. Op 17 juni 2022 ronden we het project af met een
studiedag waar we ook ons werkboek presenteren.

ONDERZOEKERS
Katja Fournier en Kaat Van Acker
VORMINGSWERKER
Anke Heyerick
PROMOTOR
Dirk Geldof
COPROMOTOREN
Mieke Groeninck, Patrick Meurs en Claire Wiewauters
PARTNERS
Fedasil en het Kinderrechtencommissariaat
FINANCIER
Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF)
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Therapeutische pleegzorg
Steeds meer Europese landen kiezen ervoor om niet-begeleide minderjarige
vluchtelingen kleinschalig op te vangen in pleegzorg. Deze kinderen en
jongeren hebben echter specifieke problemen en noden. Velen hebben heel
traumatische ervaringen achter de rug en lijden enorm onder de scheiding
van hun familie en vertrouwenspersonen.
Op vraag van Pleegzorg Oost-Vlaanderen en het Kenniscentrum Pleegzorg
heeft het Kenniscentrum Gezinswetenschappen een Europees Erasmus+
project uitgewerkt. Het doel ervan is om een model van therapeutische
pleegzorg uit te werken, dat vlot inzetbaar is door de professionele
begeleiders van de pleeggezinnen in verschillende Europese landen.
Het onderzoek ging van start op 1 januari 2022 en loopt drie jaar.

Bijscholing: ‘Wortelen in nieuwe aarde’
Om de stem van kinderen met een migratie- of vluchtverhaal
volop tot zijn recht te laten komen, ontwikkelden Claire
Wiewauters en Kaat Van Acker het verteldoosje ‘Wortelen
in nieuwe aarde. Vertelkaarten over vertrekken en
aankomen’. Het doosje helpt om in gesprek te gaan met
kinderen en jongeren over de ervaringen bij vlucht, migratie
of bij andere ingrijpende transities. In juni 2022 komt er een
herwerkte tweede editie.
De bijscholing waarin je leert om de methodiek toe te
passen in je eigen werksetting, zowel individueel als in
groepsverband, kon altijd op veel belangstelling rekenen.
In 2021 vonden beide edities (16 maart en 31 maart)
noodgedwongen online plaats. Op 2 juni 2022 bood Kaat Van
Acker deze opnieuw op onze campus aan.
Deze methodiek vindt ook via andere kanalen zijn weg. In
het kader van ‘Feel Fine February’, bood Vluchtelingenwerk
Vlaanderen in 2021 enkele webinars aan over het
psychosociaal welbevinden van anderstalige nieuwkomers in
het reguliere onderwijs na OKAN. Tijdens het webinar van 22
februari 2021 kon Kaat Van Acker nog eens tonen hoe nuttig
ons vertelspel hierbij kan zijn.
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Podcast ‘Ouder’
Waarom zijn migratieverhalen niet altijd ‘correct’ of volledig? In de podcast ‘Ouder’ gaat
Raf Njotea op zoek naar het migratieverhaal van zijn Nigeriaanse vader. Katja Fournier
gaf hier duiding bij op basis van de vele gesprekken die ze voerde met kinderen,
jongeren en gezinnen in de asielopvang. ‘Soms willen migranten hun omgeving
afschermen van de gruwel die ze meemaakten. Anderzijds kunnen traumatische
ervaringen ook echt je herinneringen kleuren, als mechanisme om je te beschermen
tegen de impact ervan...’

REFUFAM: integratieproces van
vluchtelingengezinnen versterken
REFUFAM staat voor ‘From policy gaps to policy innovations. Strengthening
the well-being and integration pathways of refugee families’ en onderzoekt
hoe het Belgische migratie- en integratiebeleid hervormd kan worden om het
integratieproces van vluchtelingengezinnen te versterken.
REFUFAM bestaat uit drie onderdelen: een juridisch-politieke pijler; een
sociaalruimtelijke pijler en een psychosociale pijler. Wij staan in voor
de onderzoeksvraag: Hoe staat het met het psychosociaal welzijn van
vluchtelingengezinnen en wat is de impact van beleidsmaatregelen en
steunstructuren doorheen het integratietraject op hun welzijn? In september 2021
ging onderzoeker Zehra Colak van start met dit onderzoeksluik. Zij zal onder meer
een reeks interviews afnemen van experten en praten met gezinnen.

PROMOTOR
Dirk Geldof
CO-PROMOTOR
Pascal Debruyne
ONDERZOEKER
Zehra Colak
PARTNERS
CESSMIR (Centre for the Social
Study of Migration and Refugees,
Dep. Sociaal Werk en Sociale
Pedagogiek, Dep. Architectuur
en Ruimtelijke Planning,
Onderzoeksgroep Migratierecht,
Universiteit Gent) en het
Métrolab (UCLouvain/ULB)
FINANCIER
onderzoeksprogramma BRAINbe 2.0 (Belgian Research Action
through Interdisciplinary
Networks) van het Belgian
Science Policy Office (BELSPO)
LOOPTIJD
2021-2024
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Gezinshereniging
Veel vluchtelingengezinnen leven lange tijd gescheiden van elkaar en
dromen maar van een ding: gezinshereniging. Leven ze daarna nog lang
en gelukkig? Wat gebeurt er na gezinshereniging? Hoe kunnen we de
gezinsdynamieken, die onherroepelijk veranderen na zoveel ingrijpende
gebeurtenissen, jaren van verwijdering en relaties op afstand..., beter
ondersteunen? Het PWO-project ‘Ondersteunen van het proces van
herinnesteling bij gezinshereniging van erkende vluchtelingen en
subsidiair beschermden’ onderzoekt deze vragen en bekijkt hoe we de
gezinshereniging van erkende vluchtelingen beter kunnen omkaderen.
Na de literatuurstudie stonden in 2021 de interviews voorop. Er werden
drie rondes van gesprekken afgewerkt. Ronde 1 bestond uit gesprekken
met een veertigtal experten. Ronde 2 betrof gezinnen tijdens en na
gezinshereniging; we spraken zowel met volwassenen als met nietbegeleide minderjarige vluchtelingen. In ronde 3 gingen we praten met
de kinderen uit de gezinnen (ook diegenen die ondertussen herenigd
zijn). Onderzoeker Pascal Debruyne kon daarbij beroep doen op de
expertise van Claire Wiewauters en Kaat van Acker.
De onderzoeksresultaten komen aan bod in het boek ‘Gezinnen na
migratie’ dat we op 13 mei 2022 voorstelden in het kader van de
Internationale Dag van het Gezin.

PROJECTLEIDER
Mieke Groeninck
ONDERZOEKERS
Pascal Debruyne
(hoofdonderzoeker), Dirk Geldof,
Claire Wiewauters, Kaat van
Acker, Sander Van Acker en
Patrick Meurs
FINANCIER
Vlaamse Overheid
LOOPTIJD
2019 – 2023
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In de pers
• ‘De deur naar regularisatie
dichthouden ontneemt mensen een
toekomst.’ Pascal Debruyne en
Dirk Geldof braken een lans voor
de regularisatie van mensen zonder
papieren, in MO* op 22/02/21: ‘Over
de ratio van regularisatie’.
• Superdivers is het nieuwe normaal,
vertelde Dirk Geldof in een interview
dat hij op 07/04/21 gaf voor het
Kennisplatform Integratie &
Samenleving.
• Onderzoekers Dirk Geldof en Pascal
Debruyne grepen de staking in
asielcentrum het Klein Kasteeltje
aan om de vinger op de wonde te
leggen: ‘Dit is een opvangcrisis, geen
asielcrisis’, in Knack van 19/10/21
• ‘Sociaal werkers moeten strijden voor
een ander migratiebeleid’, zo luidde
de opinie van onderzoekers Mieke
Schrooten en Pascal Debruyne in
Sociaal.net op 08/12/21.

Levenslang leren
In de hedendaagse kenniseconomie is levenslang
leren een belangrijk gegeven. Kwetsbare groepen
vinden echter moeilijk toegang tot levenslang leren.
Het kenniscentrum pleit er voor om krachtig in te
zetten op inclusief onderwijs voor de bevordering
van participatie en emancipatie.

GE-START | EN AVANT
In 2020 gingen we in onze cluster sociaal-agogisch werk van
start met het project ‘Kwalificerende trajecten voor sociale
professionals’. Het doel daarvan is om mensen die al aan de
slag zijn in de sociale sector, in een andere functie dan in een
sociale, op weg te zetten naar een kwalificerende opleiding
voor een sociaal beroep.
In september 2021 is de eerste lichting gestart in dit
‘GE-START | EN AVANT’-traject. Tien mensen die aan
de slag zijn in de sociale sector en graag de stap willen
zetten naar het hoger onderwijs worden een jaar lang
ondergedompeld in een voorbereidend traject. Via een
leergroep die tweewekelijks samenkomt maken ze kennis
met de opleidingen Sociaal werk, Orthopedagogie en
Gezinswetenschappen. Via opdrachten op de werkvloer
werken ze aan een aantal professionele vaardigheden en
onderzoeken ze het beroep van de sociale professional.
Dit project past in het doel van de cluster SAW om actief
de drempels om te starten met een kwalificerende hoger
onderwijsopleiding, te verlagen.

PROJECTLEIDER
Hilke Peremans (Orthopedagogie)
ONDERZOEKERS
Jos Sterckx en Ken Van Roose (campus Brussel)  
PARTNERS
Vlaams Welzijnsverbond, SOM, VIVO, Jes en Dbroej
FINANCIER
Europees Sociaal Fonds (ESF)
LOOPTIJD
september 2020 – december 2022
Tentoonstelling ‘Puur Natuur’: Lockdown souvenirs
Deze multimediale tentoonstelling kwam tot stand tijdens de
verschillende lockdowns tijdens de Corona-pandemie. Kunstenares en collega bij Sociaal Werk Leen Hellinckx reist graag
en houdt ook van reisfotografie. Door noodgedwongen veel
tijd thuis te spenderen raakte ze meer en meer verwonderd
door de natuur. Op deze tentoonstelling toonde ze een ‘herinterpretatie van de natuur’ die ze uiting gaf via een mengeling
van technieken, vooral met texttiel.
Deze expo was te zien op onze campus van 23 augustus tot 27
oktober.
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Partnerrelaties
en scheiding

Partnerrelaties en hun dynamiek zijn
belangrijke

onderzoeksthema’s

bij

het kenniscentrum. In de praktijk van
gezinsbegeleiding

kan

ouderschap

immers niet los van de partnerrelatie
worden gezien. Een positieve beleving
van de partnerrelatie hangt samen
met een positieve beleving van de
opvoeding. Maar partnerrelaties zijn
vandaag zeer divers en meer dan
vroeger onderhevig aan veranderingen.
Ons onderzoek speelde de voorbije
jaren in op allerlei ontwikkelingen in de
samenleving en in het werkveld rond (de
ondersteuning van) partnerrelaties. We
onderzoeken partner- en gezinsrelaties
en ondersteunen met ons onderzoek
het beleid en het werkveld.

Even met twee - Relatie-ondersteuning
met focus op partners met jonge
kinderen
Jonge ouders ervaren meer meningsverschillen waardoor
het welbevinden in de relatie daalt. Daarom lanceerde de
Gezinsbond in februari 2021 een reeks activiteiten voor
relatieondersteuning, gericht op gezinnen met kinderen tot
en met 7 jaar. Het aanbod voor de ouders was zeer breed;
gaande van webinars en podcasts tot vormingen, een
inspiratieavond en een inhoudelijk dossier op goedgezind.
be. De Gezinsbond vroeg ons om dit aanbod te evalueren;
dat deden onderzoekers Bo Fagardo en Kathleen
Emmery in samenwerking met tweedejaarsstudenten
Gezinswetenschappen.
De evaluatie met de studenten verliep aan de hand van een
online vragenlijst, en via interviews bij niet-deelnemers
en met experts. Het aanbod werd als positief en relevant
beoordeeld. Ouders gaven ook aan dat ze nood hebben aan
concrete en toepasbare tips. Onderzoekers Bo Fagardo en

36

Kathleen Emmery leverden zelf ook een bijdrage aan het
aanbod. Ze maakten beiden een podcast. Bo praat tijdens
haar podcast over seksualiteit en heeft het onder meer over
de verschillen in de behoefte aan intimiteit tussen partners.
Daarnaast gaat het over intimiteit na de bevalling en het
effect van de pandemie op het libido van partners. In een
podcast over interrolconflicten spreekt Kathleen samen met
Dimitri Desender, één van de grondleggers van het platform
Vaderklap, over de verschillende rollen die je als jonge ouder
opneemt en hoe deze rollen een effect hebben op je relatie.
Op 26 februari kwam het project aan bod in het artikel ‘Hoe
houden jonge ouders hun relatie gezond? ‘ van De Standaard.

Liebe in partnerbeziehungen /
liefde in partnerrelaties
In partnerrelaties treden vaak diverse vormen van vervreemding op, die op termijn
leiden tot afstand en eventuele scheiding. Hoe kunnen we deze processen beter
begrijpen en wat leert ons dit over ondersteuningsmogelijkheden om vervreemding
te voorkomen? In dit onderzoek gaan we na wat de processen van vervreemding
precies zijn en hoe duurzaamheid van partnerrelaties kan ondersteund worden.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Fachhochschule Dortmund
en de Fachhochschule Köln. Ook tweedejaarsstudenten Gezinswetenschappen
werken hieraan mee. In Duitsland en Vlaanderen wordt een beperkt aantal
diepte-interviews met paren afgenomen. In Vlaanderen werd hierbij gefocust op
processen van schaamte, schuld en vergeving. In Dortmund op samenleven in een
door een partner reeds verworven woning en op atypische relatievormen. In Köln
gaat het om de explicitering van beroepsvaardigheden van de sociaal werker. Er
wordt tweewekelijks uitgewisseld over de verwerking van het onderzoek en over
tussentijdse publicaties. De bedoeling is om de onderzoeksresultaten tegen maart
2023 te bundelen in een gemeenschappelijke publicatie.

PROJECTLEIDER &
ONDERZOEKER
Joris Dewispelaere
PARTNER
University of Applied Sciences
and Arts (Fachhochschule)
Dortmund, University of Applied
Sciences Köln
LOOPTIJD
februari 2021-maart 2023

Vormingsaanbod Encounter Vlaanderen
Encounter Vlaanderen is een vormingsorganisatie die weekends en avonden
inricht ter ondersteuning van partnerrelaties. Zij vroegen ons mee te werken aan de
vernieuwing en verdere ontwikkeling van hun aanbod.
Via projectwerk van tweedejaarsstudenten Gezinswetenschappen en
bachelorproeven Gezinswetenschappen worden interviews afgenomen en nieuwe
vormingsdagen voorgesteld. In 2021 werden bachelorproeven afgewerkt over de
ondersteuning van de partnerrelatie voor ouders met een jongere met autisme en
over geweldloze communicatie. In 2022 lopen bachelorproeven rond existentiële
thema’s en natuurcoaching. Het projectwerk betreft onder meer processen van
vergeving en omgaan met ernstige ziekte. Verder doen we een inventarisering van
wensen tot vervolgvormingen door deelnemers aan Encounter.

PROJECTLEIDER &
ONDERZOEKER
Joris Dewispelaere
PARTNERS
Encounter Vlaanderen en
KUleuven (onderzoeksgroep
Meaning and Existence)
LOOPTIJD
september 2021-juni 2024

Naast kwalitatief onderzoek wordt voor 2022-2023 een kwantitatief onderzoek naar
de werking en impact van het vormingsaanbod voorzien, in samenwerking met de
onderzoeksgroep ‘Meaning and Existence’ van de KULeuven.

In de pers
• Regi Penxten en Elke Vanelderen gingen uit elkaar maar bleven onder
één dak wonen. LTA, heet dat: Living Together Apart. Het Nieuwsblad
publiceerde op 08/10/21 hun verhaal en onze deskundige Claire
Wiewauters gaf haar visie op deze manier van scheiden.
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Vooruitblik op het najaar
Nog geen concrete data, wel heel wat plannen!

Gezinshereniging: tweetalige
slotconferentie
Wat na gezinshereniging van gezinnen
op de vlucht? Hoe kunnen we hen na
zoveel ingrijpende gebeurtenissen best
ondersteunen? Ons PWO-project over
‘herinnesteling’ ging op zoek naar antwoorden.

Bijna drie jaar lang voerde onderzoeker Pascal Debruyne gesprekken met
gezinsleden, voor en na hun gezinshereniging, met begeleiders en experten
allerhande. Dit najaar gaan we tijdens een tweetalige (N/F) conferentie in
debat met betrokkenen uit het werkveld en het beleid. In het voorjaar 2023
bundelen we de resultaten in een boek.

Telewerk inclusief organiseren:
internationale slotconferentie
Telewerk biedt, als het op een goede manier kan worden in gezet, heel wat
voordelen. Maar niet iedereen heeft gelijke toegang tot telewerk. Opleidingsniveau,
gender en migratie-achtergrond hebben hier invloed op. Samen met Vlaamse en
Europese partners onderzochten Miet Timmers en Jan Waeben in dit ESF-project
welke drempels werknemers en werkgevers ervaren om telewerk ten volle in te
zetten, en hoe we ze kunnen verlagen.

Nog meer om naar
uit te kijken:
• Birsen Taspinar werkt dit najaar haar boek af over
de ondersteuning van ouders die te maken hebben
met racisme.
• De Atlas over superdiversiteit waar Dirk Geldof
aan meewerkt, komt uit in het najaar.
• Op vrijdag 7 oktober biedt Kaat Van Acker opnieuw
de bijscholing aan over ‘Wortelen in nieuwe aarde’,
op basis van de nieuwe editie van dit verteldoosje.

Blijf mee!
En abonneer je op onze nieuwsbrief.
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Dit najaar verneem je de conclusies
tijdens een internationale conferentie,
en maak je kennis met de tools die we
ontwikkeld hebben om telewerken
inclusiever te maken.

Wie zijn we?
Het kenniscentrum
Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen doet
praktijkgericht onderzoek vanuit het perspectief van
gezinnen, met als doel het versterken van hun functioneren
en welbevinden. Studenten van de Odisee-opleidingen
Gezinswetenschappen en Psychosociale Gerontologie werken
vaak mee aan onderzoeksprojecten. Vanuit de kracht van
gezinnen de verbinding tussen individuen en samenleving
versterken, is ons motto.

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen maakt deel uit van
de onderzoeksgroep Sociaal-Agogisch Werk van de Odiseehogeschool. 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.

Onze visie
Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van de Odiseehogeschool doet praktijkgericht onderzoek vanuit het
perspectief van gezinnen, met als doel het versterken van hun
functioneren en welbevinden.

Wat ons drijft
• Gezinnen zijn de eerste context waarbinnen mensen
zich ontwikkelen, als individu en als burger. Je gezin van
herkomst bepaalt in grote mate de kansen die je krijgt.
Wij streven naar een samenleving die op rechtvaardige wijze
alle gezinnen de beste kansen geeft.
• Gezinnen zijn divers qua samenstelling, achtergrond en
levensbeschouwing.
Wij streven naar een omkadering van gezinnen die vertrekt
vanuit hun kracht en die waakt over de basisrechten van elk
gezinslid.
• Gezinnen zijn dynamisch en nemen in verschillende
levensfasen voortdurend nieuwe rollen op (bv. bij de
overgang van partnerschap naar ouderschap, of de zorg
voor ouders en kleinkinderen). Ze krijgen te maken met
uitdagingen in uiteenlopende maatschappelijke domeinen:
van kinderopvang en onderwijs, tot arbeidsmarkt en
ouderenzorg.
Wij streven ernaar om op alle domeinen het perspectief
van gezinnen centraal te stellen en aandacht te vragen voor
hun vragen en behoeften. Wij vragen extra aandacht voor
gezinnen die leven in precaire omstandigheden.
• Gezinnen zijn sterk maar ook kwetsbaar. De moeilijkheden
waarmee ze af te rekenen krijgen, zijn heel divers van aard
en kunnen een grote impact hebben op hun welbevinden en
ontwikkelingskansen. Wij geloven in de motivatie van ouders
en kinderen om zich in te zetten voor het functioneren en het
welbevinden van elk gezinslid.

Wat we doen
Vanuit het perspectief van gezinnen:
• voeren we praktijkgericht, beleidsvoorbereidend en adviserend wetenschappelijk onderzoek uit, dat vaak
resulteert in concrete tools waar onze partners, werkveld en
beleid mee aan de slag kunnen;
• doen we aan maatschappelijke dienstverlening, in interactie
met het werkveld. We maken deel uit van adviesraden
en werkgroepen, we geven lezingen, vormingen en
bijscholingen, we begeleiden trajecten en zetten projecten
op, we staan de pers te woord;
• stimuleren we het debat over gezinnen, relaties en
opvoeding via publicaties en evenementen.
We doen dat op een divers-sensitieve en actief pluralistische
manier. Vaak doen we ons onderzoek in nauwe samenwerking
met diverse opleidingen van Odisee, in het bijzonder met
Gezinswetenschappen en Psychosociale Gerontologie. We
streven naar een multidisciplinaire benadering van gezinnen.
Als co-hogeschool werken we in een sfeer van openheid en
overleg actief samen met partners in het werkveld en in het
middenveld, met als doel elkaar te versterken.

Voor wie we werken
Onze voornaamste doelgroepen zijn:
• social professionals die zich dagelijks inzetten voor gezinnen
en die we daarbij willen ondersteunen;
• organisaties uit het werkveld en het middenveld die
opkomen voor de belangen van gezinnen en die we daarbij
willen versterken;
• diverse overheden die beleid voor gezinnen ontwikkelen en
die we daarbij willen adviseren.
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Adelheid Rigo is doctor in de
wijsbegeerte en master in de
klinische psychologie. Ze publiceert
en doet onderzoek over ethische
vraagstukken bij prenatale screening
en diagnostiek en rond de zorg bij het
levenseinde en euthanasie.

Bo Fagardo is master in de
criminologie en seksuologie.
Zij werkt als onderzoeker aan
projecten rond partnerrelaties,
relatieondersteuning, ouderschap
en sociaal ondernemende (burger)
initiatieven.

Alexandre Reynders is doctor in
de biomedische wetenschappen
en master in de sociologie. Hij
werkt over suïcidaliteit binnen
de gezinscontext en over
interlevensbeschouwelijke dialoog.

Claire Wiewauters is master in
de pedagogische wetenschappen,
wetenschappen, gezins- en
orthopedagogiek en psychotherapeut
voor kinderen, jongeren en hun
gezinnen.

Anke Heyerick heeft een
bachelor sociaal werk en een
master EU-studies. Ze werkt als
vormingswerkster mee aan het
project ‘Kansen voor begeleide
kinderen in opvang versterken’.

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

Audrey De Decker is bachelor in
de ergotherapie en master in de
gerontologie. Ze is verantwoordelijk
voor de coördinatie van de banaba
Psychosociale Gerontologie. Haar
onderzoekswerk gaat onder meer
over vroegtijdige zorgplanning.

Eline Mechels is master in de sociologie.
Ze werkte tot oktober 2021 als
communicatie- en projectmedewerker
voor het kenniscentrum.

Birsen Taspinar is master in de
psychologie en systeemtherapeute.
In het kenniscentrum werkt ze aan
projecten over cultuursensitieve
zorg en over de impact van racisme
op gezinnen.

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.

Evelyn Morreel is master in de
pedagogische wetenschappen,
sociale agogiek. Ze werkt als
onderzoeker over thema’s als ouders
en jeugdwerk en diversiteit.

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

Gerd De Clerck is master in de
moraalwetenschappen en bachelor
in plastische opvoeding. Voor
het kenniscentrum organiseert
zij tentoonstellingen, lezingen en
andere evenementen.

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

Gianni Loosveldt is master in de
rechten. Hij volgt het gezinsbeleid
op voor het kenniscentrum. Zijn
expertise ligt in het beleidsdomein
welzijn, volksgezondheid en gezin,
sociale zekerheid en de juridische
bepaling van gezinsthema’s.

Jos Sterckx werkte als
maatschappelijk assistent in de
pleegzorg en leidde onder meer het
Kenniscentrum Sociaal Europa. Hij
biedt ondersteuning bij het realiseren
van (grotere, Europese) onderzoeksen dienstverleningsprojecten.

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.

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.

Jan Waeben is master in de
communicatiewetenschappen.
Zijn thema’s zijn combinatie
werk en gezin en telewerk.

Kathleen Emmery is master in
de criminologie en bachelor in
de psychologie. Zij is coördinator
van het kenniscentrum. Ze doet
onderzoek naar gezinsbeleid, relatieondersteuning en kinderen
en jongeren bij scheiding
en gezinstransities.
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Katja Fournier is master in de
politieke wetenschappen, met
een specialisatie in Europees
asiel- en migratierecht. Voor het
kenniscentrum werkt ze mee
aan de projecten voor een betere
begeleidingen van gezinnen en
kinderen op de vlucht.

Merel Van Hove is master in de
communicatiewetenschappen. Ze
is communicatiemedewerker, werkt
mee aan het project Diversi-Date en
coördineert de summer school over
vluchtelingenkinderen en -gezinnen
in Europa.

Kim Lecoyer is master in de sociale
en interculturele psychologie, in
de arabistiek en islamkunde, en
in wereldgodsdiensten. Ze doet
onderzoek naar gezinsondersteuning
bij moslimgezinnen en geeft lezingen
en bijscholingen over verwante
thema’s.

Mieke Groeninck is master in
geschiedenis, Europese studies
en journalistiek, en doctor in de
sociale en culturele antropologie.
Ze is promotor van het onderzoek
naar gezinshereniging van erkende
vluchtelingen en subsidiair
beschermden.

Kristien Nys is doctor in de
pedagogische wetenschappen.
Haar onderzoeksactiviteiten
spitsen zich toe op preventieve
gezinsondersteuning, opvoedingsondersteuning, gezinnen in een
kwetsbare situatie.

Miet Timmers is master in de
geschiedenis, master in ontwikkelingsen bevolkingsstudies en postgraduaat
in bedrijfskunde. Sinds februari
2022 is zij opleidingshoofd
Gezinswetenschappen en
Psychosociale gerontologie.

Leen De Clercq is bachelor in het
maatschappelijk werk, master in
de orthopedagogie en volgde een
academische lerarenopleiding.
Voor het kenniscentrum werkt ze
mee aan het project Diversi-Date.

Pascal Debruyne is doctor in de
politieke wetenschappen, master in
conflict and development, master
in de moraalwetenschappen en
bachelor in sociaal werk. Hij werkt
rond de impact van superdiversiteit
op de stad en verzorgingsstaat.

Lut Verstappen is master in de
hedendaagse geschiedenis en in
genderstudies. Zij is communicatieen stafmedewerker en coördineert
het programma van bijscholingen.
Voor het kenniscentrum werkte
ze ook mee aan projecten over
thuislozenzorg in Brussel.

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.

Philippe Noens is doctor in de
pedagogische wetenschappen,
master wijsgerige pedagogiek.
Zijn onderzoek richt zich op
gezinsopvoeding en diverse vormen
van opvoedingsondersteuning, op de
relatie gezin-maatschappij en gezinschool, en op de (gezins)pedagogiek.

Tanja Nuelant is master in de
sociologie. Ze is directeur van de
cluster Sociaal-Agogisch werk bij
Odisee.

Samira Oizaz is master in de
pedagogische wetenschappen
(richting orthopedagogiek) en
bachelor maatschappelijk werk en
gezinswetenschappen. Ze werkte tot
november 2021 als onderzoeker voor
het project over gezinsondersteuning
bij moslimgezinnen.

Wim Pauwels is bachelor
communicatiebeheer en verzorgt
de lay-out van het drukwerk en
de verschillende publicaties van
het kenniscentrum, waaronder dit
jaarverslag.

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