
Uitnodiging 
Lectorinstallatie van dr. C. de Heer-Wunderink
Maatschappelijke participatie van mensen met 
psychische beperkingen 

dinsdag 27 januari 2015



Programma
Sportcafé 

15.30 uur  Ontvangst 

Auditorium

16.00 uur Drs. M.C.J. van Os, vice-voorzitter College van Bestuur
 

16.15 uur Film
 

16.20 uur Rede dr. C. de Heer-Wunderink
 

16.45 uur Installatie
 

16.50 uur Mr. drs. M. Garnier, dean Academie voor Sociale Studies 

Sportcafé 

17.00 uur  Receptie
 

Hanzehogeschool Centre of 
Expertise Healthy Ageing
Het lectoraat Maatschappelijke participatie 

van mensen met psychische beperkingen is 

verbonden aan het Hanzehogeschool Centre 

of Expertise Healthy Ageing. Het Centre of 

Expertise verbindt en stroomlijnt al het onder-

wijs, onderzoek en ondernemerschap op Healthy 

Ageing gebied binnen de hele Hanzehogeschool. 

Naast een meerjarig strategisch onderzoeks-

programma komen er roadmaps voor onderwijs 

en  ondernemerschap op het gebied van 

Healthy Ageing, die ontwikkeld worden in 

samenwerking met partners uit het werkveld 

en het bedrijfsleven. Eén van de belangrijkste 

ambities van het Hanzehogeschool Centre of 

Expertise Healthy Ageing is om een substantiële 

bijdrage te leveren aan de gezondheid van alle 

burgers, van jong tot oud.

Academie voor Sociale studies
De Academie voor Sociale Studies biedt 

opleidingen aan op het gebied van zorg en 

welzijn, o.a. Sociaal Pedagogische Hulpverlening 

(SPH), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 

(MWD), Toegepaste Psychologie (TP), en de 

Associate Degree Ervaringsdeskundige in de 

Zorg. 

De academie ontwikkelt zich van 

onderwijsinstelling steeds meer naar 

kennisinstelling. Toegepast onderzoek doen, en 

de resultaten ervan vertalen naar het werkveld 

en naar het onderwijs, wordt meer en meer 

een kerntaak van de Academie. Studenten 

beschikken zo altijd over de meest actuele 

kennis. De lectoraten, kenniswerkplaatsen 

en innovatiewerkplaatsen spelen hierin 

een belangrijke rol. Studenten, docenten, 

onderzoekers en beroepsbeoefenaren werken 

hier samen aan innovatieve oplossingen voor het 

aan grote veranderingen onderhevige werkveld.



Curriculum Vitae C. de Heer-Wunderink
Charlotte werd in 1981 in Rotterdam geboren. In 2003 studeerde ze af bij de opleiding 
Neurolinguïstiek van de RUG en in 2006 bij de opleiding HBO-Verpleegkunde van de NHL. In 2012 
promoveerde ze aan de Faculteit Medische Wetenschappen van de RUG,  op onderzoek naar 
langdurige woonzorg in de GGZ, de UTOPIA-studie. Sinds 2011 werkt Charlotte bij het Lectoraat 
Rehabilitatie waar zij zich in eerste instantie bezighield met het thema Begeleid Leren, om later 
weer terug te keren bij het onderwerp waarop ze gepromoveerd is. Zij houdt zich nu bezig met 
onderzoek naar ambulantisering en innovaties in de langdurende zorg. Daarnaast is zij als docent 
actief in de Master Rehabilitation Counselor en is zij betrokken bij de ontwikkeling van de master 
Healthy Ageing Professional. 

Lectoraat Maatschappelijke participatie van 
mensen met psychische beperkingen

Het Lectoraat Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen is verbonden 
aan het Lectoraat Rehabilitatie en bevindt zich in de Academie voor Sociale Studies. De focus van 
het lectoraat Maatschappelijke Participatie van mensen met psychische beperkingen hangt nauw 
samen met die van het lectoraat Rehabilitatie. Herstel van psychiatrische beperkingen en herstel 
ondersteunende zorg staan in beiden lectoraten centraal, waarbij het lectoraat Maatschappelijke 
participatie van mensen met psychische beperkingen zich specifiek toespitst op sociaal en 
maatschappelijk rolherstel. 

Deze specifieke aandacht voor maatschappelijke participatie is nodig omdat dit in toenemende mate 
een belangrijk, zo niet centraal, thema is in de Nederlandse Geestelijke Gezondheidszorg (GGz). 
Het spreekt voor zich dat meedoen in de samenleving  belangrijk is voor mensen, ook wanneer 
zij beperkingen hebben. Het gaat dan niet alleen om het hebben van werk, maar bijvoorbeeld ook 
om het volgen van een opleiding, sociale contacten, een prettige woonsituatie en plezierige vrije 
tijdsbesteding. Bij het realiseren van participatie op al deze vlakken, wordt steeds sterker een beroep 
gedaan op het individu en op de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden.

Daar zit een belangrijk knelpunt. Want mensen met (langdurige) psychische beperkingen vinden 
het, vanwege die beperkingen, vaak lastig om initiatief te nemen, de eigen mogelijkheden te 
benutten en om hulp te vragen aan hun (vaak ook nog beperkte) netwerk. Zij moeten daarin worden 
ondersteund op een manier die aansluit bij hun behoeften, en die ook tegemoet komt aan het 
grotere beroep op hun zelfredzaamheid. In een samenleving die verandert van verzorgingsstaat naar 
participatiesamenleving, vraagt dat om een omslag in denken en handelen. Niet alleen van cliënten, 
maar ook van professionals en instellingen.

Het lectoraat Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen bevindt 
zich middenin deze ontwikkelingen. Er wordt samengewerkt met het werkveld, innovatie- en 
kenniswerkplaatsen, lectoren, docenten en studenten, om vanuit praktijkgericht wetenschappelijk 
onderzoek, en door middel van onderwijs, innovatieve oplossingen te bedenken voor de veranderende 
beroepspraktijk.



Uitnodiging 
Lectorinstallatie  
dr. C. de Heer-Wunderink
dinsdag 27 januari 2015

Locatie
Willem-Alexander 
Sportcentrum
Zernikeplein 17
9747 AS Groningen

Parkeren
U kunt parkeren op parkeerterrein 
4. Na afloop van de bijeenkomst 
zijn uitrijkaarten beschikbaar zodat 
u zonder te betalen het terrein kunt 
verlaten.

Aanmelden
Graag voor 20 januari doorgeven of u 
aanwezig zult zijn via 
www.hanze.nl/januari27

Meer informatie
Voor meer informatie met betrekking 
tot de lectorinstallatie kunt u contact 
opnemen met 
mevrouw L.J. Fransen, stafbureau 
Marketing & Communicatie, 
telefoon (050) 595 5618, 
mailadres: l.j.fransen@pl.hanze.nl
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Maatschappelijke participatie van mensen 
met psychische beperkingen staat hoog op de 
agenda, zowel bij de overheid, als bij zorg- en 
welzijnsinstellingen, en niet in het minst bij de 
mensen zelf. 

Meedoen in de maatschappij is belangrijk voor een gevoel 
van welzijn, voor sociale cohesie, en voor de mogelijkheden 
van een individu om regie te voeren over het eigen leven. 
Voor mensen met een psychische beperking is dit echter niet 
altijd vanzelfsprekend, en gaat het realiseren en verbeteren 
van maatschappelijke participatie zelden zonder slag of stoot. 
Het biedt cliënten, mantelzorgers en professionals de nodige 
uitdagingen, zeker in het veranderende zorglandschap. Tijdens 
dit mini-symposium wordt maatschappelijke participatie van 
mensen met psychische beperkingen vanuit verschillende 
perspectieven belicht, om inzicht te geven in de uitdagingen 
die voor ons liggen.

Symposium 
Maatschappelijke 
participatie: een kwestie 
van perspectief



Programma
dinsdag 27 januari 2015

Sportcafé 
14.00 uur Ontvangst
 

Auditorium
14.15-14.35 uur Ambulantiseren in tijden van oorlog. Over de spanning  
 tussen masochisme en vernieuwing.
 Drs. Adriaan Jansen, 
 Voorzitter Raad van Bestuur GGz Friesland
 

14.35-14.55 uur  Tijd voor Ervaringsdeskundigheid. 
 Hilda van der Eems 
 Ervaringsdeskundige FACT Franeker ambulant 

 

 Sjoerd Steegstra 
 Ervaringsdeskundige (i.o.) FACT Sneek ambulant 

14.55-15.15 uur Maatschappelijk participatie, stigma en openheid.
 Dr. Lies Korevaar,
 Lector Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen
 

Aansluitend vindt om 16.00 uur de lectorinstallatie plaats.

Locatie
Instituut voor Sportstudies
Willem-Alexander Sportcentrum
Zernikeplein 17
9747 AS Groningen
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