
Social Work Inholland 

WERKWEEK & CONFERENTIE ‘DE TOEKOMST VAN SOCIAAL WERK?!’  (versie 18 april 2017) organisatie: Actieacademie R’dam 

Inschrijving voor één of meer onderdelen via david.henneveld@inholland.nl / STUDENTEN, DOCENTEN, SOCIALE PROFESSIONALS, E.A. 

 Maandag 8 mei Dinsdag 9 mei Woensdag 10 mei Donderdag 11 mei  
 

 
Workers-in-Residence 

o.l.v. Peter van Heemst. Met de blik van buiten naar (de toekomst van) sociaal onderwijs kijken. 

 

Actielab 1 - Health deals 

o.l.v. Erik Sterk, projectleider Actieacademie Rotterdam bij Inholland Social Work 
Toelichting:  Op de beursvloer van de Actieacademie (bij Plint010 op de Posthumalaan) worden in de ochtend tal van stakeholders uitgenodigd 
om hun vraag te stellen aan onderwijs en onderzoek. Ter plekke - of in de loop van de werkweek - wordt geprobeerd tot concrete ‘onderwijs- en 
onderzoeksdeals’ te komen, om studenten te verbinden met interessante en urgente vraagstukken en andersom. Doel is het dichterbij brengen 
van de gezonde samenleving. Hoeveel deals kunnen we als Actieacademie met overheid en werkveld maken om studenten, docenten, kennis en 
kunde te verbinden met urgente vraagstukken? Wat kunnen we betekenen om de gezonde samenleving dichterbij te brengen? Presentatie van 
de Health Deals op donderdag 11 mei tijdens de actieconferentie in De Fabrieksloods, Schuttevaarweg 150, Rotterdam. Doelgroep: Bestuurders, 
beleidsmakers, professionals, sociaal ondernemers en actieve burgers. Plaats: Plint010, Posthumalaan 90 
 

 
10.00-11.00 

ACTIELAB 5   

Het profiel van de nieuwe sociaal werker   

Locatie: Plint 010, Posthumalaan 90 
o.l.v. Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk 
Toelichting: In dit Actielab wordt onder begeleiding van Suzanne Kern (BSPW) het 
profiel van de toekomstige sociaal werker opgesteld.  Ervaringen van studenten en 
docenten opgedaan via onderwijs, stages, werkveldorientaties en 
onderzoeksopdrachten worden afgezet tegen landelijk profielen. Doelgroep: 
Studenten SW, docenten SW en sociale professionals.   

11.00-12.00 11.30 uur: fietsen van Inholland naar Schuttevaerweg 150 olv. Actieacademie. 

12.00-13.00 
 

Lunchtijd (lunch niet inbegrepen)  

13.00-15.00 
ACTIELAB 2 -   

De gezonde samenleving & 

nieuwe technologie’  

LOCATIE: PLINT010 
o.l.v. Jos Berden, docent SW m.m.v.  

Sense Health en Erik Sterk 

(actieacademie)  
 
 
Toelichting: 

Living Lab - Een groep studenten, 

docenten en professionals testen in aanloop 
naar de werkweek een 
begeleidingsapplicatie. Tijdens dit lab 
worden de ervaringen gedeeld en 
gewaardeerd in aanwezigheid van 
specialisten. Welke lessen kunnen 
getrokken worden m.b.t. de ontwikkeling 
van de brede bachelor?  
 

Invitational  

ACTIELAB 3 –  

De gezonde samenleving & 

empowerment  

LOCATIE: PLINT010 
o.l.v. Emilian Brandon, student-onderzoeker 

Actieacademie, m.m.v. Howie the Harp 

en Ernst Cartigny, docent SW  
 
 
Toelichting: 

Focusgroep o.l.v. Emilian Brandon over 

het benutten van ervaringsdeskundigheid 
als cliënt en/of patiënt in het sociaal 
domein: van cliënt naar adviseur/collega. 
Welke lessen kunnen getrokken worden 
m.b.t. de ontwikkeling van de brede 
bachelor?  
 
 
 

Invitational  

ACTIELAB 4 

De gezonde samenleving & 

interprofessioneel  

Werken, leren en creëren  

LOCATIE: PLINT010 
o.l.v. Christa Karels en Lia Lassche (docenten 

SW), m.m.v.  Mark My Words & DOCK, 

Erik Sterk (actieacademie), e.a. 
 

Deel 1. Tussen wijkteam en 

wijknetwerk  

Workshop in de wijk over kansen en 
mogelijkheden voor interprofessioneel WERKEN 
op het snijvlak van welzijn, gezondheidszorg en 
leefomgeving. Welke lessen kunnen getrokken 
worden m.b.t. de ontwikkeling van de brede 
bachelor? (olv. Christa Karels en Lia Lassche) 
 

Deel 2. Tussen onderwijs en 

samenleving  

Workshop in de wijk over kansen en 
mogelijkheden interprofessioneel LEREN op 
snijvlak van onderwijs, onderzoek en werkveld. 
Casus: actieacademie (olv. Erik Sterk) 
 

OPEN INSCHRIJVING  

Actieconferentie de toekomst van sociaal werk?! 

LOCATIE: FABRIEKSLOODS, SCHUTTEVAERWEG 150, ROTTERDAM 
Maak een keuze:  

1. Fieldlab Hoe bevorder je empowerment? o.l.v. Emilian Brandon 

(student-onderzoeker actieacademie) en Erik Sterk (actieacademie)/cliënt-, 
student- én onderzoekservaring 

2. Fieldlab Leren van eenzaamheid  o.l.v. Ghis Fecunda (student-

onderzoeker actieacademie) en Perry van Rijn (actieacademie)/ervaringen 
o.b.v. tientallen huisbezoeken. 

3. Fieldlab Hoe organiseer je zelforganisatie? o.l.v. Sjoerd van 

Tilburg, student-onderzoeker actieacademie en lectoraat dynamiek van de 
stad/ervaringen bij Cultuurwerkplaats Tarwewijk en Carnisse. 

4. Fieldlab CItylab of Shittylab: hoe betrek je studenten bij 

sociale innovatie? o.l.v. David Henneveld, stagiair actieacademie en 

lectoraat dynamiek van de stad/ ervaringen met Plint010 en Citylab010. 
Plenair:  

 Presentatie en discussie ‘De student als expert’ – opbrengsten 

actielabs (Erik Sterk)/ lessen voor de brede bachelor 

 Presentatie en discussie ‘De blik van buiten/de blik van binnen’ 

de toekomst van sociaal onderwijs op basis van reflecties workers-in-
residence. O.l.v. Peter van Heemst / lessen voor de brede bachelor 

15.00-16.30 
Workshop: blended onderwijs in 

het nieuwe curriculum / LOCATIE: 

PLINT010 / case: Rachel Polman (Antes) / 

OPEN INSCHRIJVING  

Pitch: ervaringsdeskundig 

adviesburo / LOCATIE: PLINT010 / SPH 

studenten pitchen plan bij gemeente - case: 
Erik Sterk en Carly van der Mierden (Howie) 

OPEN INSCHRIJVING  

VOORSTELLING ‘ONT-HEEMD’  

LOCATIE: FABRIEKSLOODS, SCHUTTEVAERWEG 150, ROTTERDAM 
 

OPEN INSCHRIJVING studenten, docenten, bewoners, alumni, 

beroepenveld(commissie), sociale professionals, sociaal ondernemers, en anderen.  

 

mailto:david.henneveld@inholland.nl

