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NIEUWSBRIEF
--- NAAR VERANTWOORDE REBELLIE
De afgelopen maanden hebben onderzoekers
vanuit de Haagse Hogeschool en de Erasmus
Universiteit Rotterdam interviews afgenomen onder
‘rebelse’ bestuurders, toezichthouders en initiatiefnemers van nieuwe (semi-) collectieve woonvormen
voor ouderen.
Tijdens het diner pensant dat op 9 januari plaatsvond,
werden de eerste bevindingen gepresenteerd.

--- DINER PENSANT
Op donderdagavond 9 januari 2020 vond bij Diner
Thuis een diner pensant plaats in een 19e eeuws
herenpand.
Gedurende drie gangen werden drie presentaties
gegeven en verschillende discussies gevoerd.
De avond werd (in)geleid door lector dr. Henno
Theisens van de Haagse Hogeschool.

In deze nieuwsbrief vindt u een kort verslag van
deze inspirerende avond.
Verder blikken we in deze nieuwsbrief alvast vooruit
naar de activiteiten die komende maanden vanuit
het onderzoeksproject plaatsvinden en worden
georganiseerd.

Tijdens het voorgerecht gaf dr. Iris Wallenburg
(Eramus Universiteit Rotterdam) een presentatie
over rebellie in de gezondheidszorg. Zij baseerde
haar presentatie op een onderzoek dat zij en haar
collega’s hebben uitgevoerd naar rebelse klinische
groepen in drie Nederlandse ziekenhuizen.
De tweede presentatie werd verzorgd door dr. Katja
Rusinovic. Gedurende het hoofdgerecht heeft zij
de bevindingen uit het eerste werkpakket van het
onderzoeksproject Naar Verantwoorde Rebellie
toegelicht. Ze laat zien dat de ‘verantwoorde rebel’
zijn/haar omgeving goed kent, in staat is om coalities te smeden, en op verschillende manieren handig gebruik maakt van de geldende wet- en regelgeving. Tegelijkertijd ervaren ‘rebelse bestuurders’
ook verschillende barrières, waaronder weerbarstige
instanties en systemen.
De derde en laatste presentatie was van drs. Peter
Boerenfijn, bestuurder van woningcorporatie
Habion. In zijn presentatie staat Peter Boerenfijn
ondermeer stil bij het belang van samenwerking met
de omgeving, en dan in het bijzonder met de
bewoners.

De presentaties van de avond zijn te vinden via
onze website: verantwoorderebellie.nl

Na de presentaties volgde een korte reflectie van
drs. Claudia Heikoop van de inspectie voor
gezondheid en jeugd.
De avond werd afgesloten door dr. Henno Theisens.

Diner pensant

drs. Peter Boerenfijn

-- PROPERTY TOUR
Op donderdag 16 april 2020 vindt vanuit het
onderzoeksproject een property tour plaats.
Voor deze tour zullen we met onze consortium
partners een aantal innovatieve nieuw woonvormen bezoeken. Mocht u suggesties hebben
voor locaties die we zeker tijdens onze property
tour moeten bezoeken, laat het ons dan weten
door te mailen naar k.m.rusinovic@hhs.nl

--- INSPRAAK VAN OUDEREN
Het betrekken van (toekomstige) bewoners
is van cruciaal belang voor het succesvol
opzetten van nieuwe initiatieven in wonen
en zorg. Maar hoe organiseer je dat op een
vruchtbare manier? Vanaf maart gaan we van
start met het in kaart brengen van verschillende
manieren waarop inspraak van ouderen bij
nieuwe woonvormen wordt geregeld.
Hierbij is geen goede of foute manier: het gaat
om de voor-en nadelen te onderzoeken van
de verschillende manieren waarop inspraak is
geregeld. Hiervoor gaan we in gesprek met
bestuurders, initiatiefnemers en de bewoners
zelf van nieuwe collectieve woonvormen.
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dr. Iris Wallenburg

--- MASTERCLASSES VOOR
TOEZICHTHOUDERS
Samen met onze partners VTW en NVTZ zijn
we druk bezig met de voorbereidingen op twee
masterclasses waarin we o.a. de bevindingen
uit het onderzoek zullen presenteren aan
toezichthouders op het gebied van wonen en
zorg. Nadere informatie over de masterclasses
volgt later dit jaar.

