Ac#viteiten leerstoel Ac#ef Burgerschap
September 2015 –mei 2018
Monique Kremer
www.moniquekremer.nl
@monkremer
Onderzoek
Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad (Zonmw ﬁnanciering tot 2021)
•

Twee promovendi (per 1-1- 2017). CharloPe Albers en Fa#ha El- Hajiri doen etnograﬁsch
onderzoek naar LVB’ers met veel problemen in twee steden.

•

We organiseren meerdere keren per jaar werkateliers en klankbordgroepen met allerlei
betrokkenen bij Ben Sajet Centrum en/.of Haagse partners over de voortgang/rich#ng van
het project.

•

Er zijn twee assistent-onderzoekers betrokken die zelf een licht verstandelijke beperking
hebben.

•

Presenta#es bij conferen#es van het Ben Sajet centrum en bij ZonMW/ ﬁlmpjes en andere
vormen communica#e op het kennisplein.

Yvonne Heijnen doet de ﬁnanciële/prak#sche kant en Monique Kremer begeleidt de onderzoekers en
inhoudelijke en strategische voorbereiding bijeenkomsten.

De zorgvriendelijke stad.
•

Op weg naar samen-redzaam? Een onderzoek naar informele buren-netwerken van
kwetsbare bewoners. Fenneke Wekker, in opdracht van de gemeente Amsterdam, in kader
van BSC. Presenta#e bij BSC juni 2017 (en bij de Gemeente). Publica#e ook op
www.socialevraagstukken.nl

•

Zorgen voor elkaar in de super-diverse buurt in Amsterdam (oa Overtoomse Veld). Astrid
Parys (twee dagen in de week, betaald door S#ch#ng AB). November 2017-december 2018.
Gemeente leverde #jdelijk trainee (Danielle Carbiere). Etnograﬁsch plus focusgroepen met
betrokkenen in de wijk.

•

Presenta#es oa. column bij Who Cares/ Rijksbouwmeester/RVS (ook op
socialevraagstukken.nl) en bij woningcorpora#es - De Vernieuwde Stad

2018: reportage serie voor Sociale Vraagstukken De lieve stad ( de religieuze stad, de superdiverse
stad, de zorgvriendelijke stad, en de norma#eve stad - met Radboud Engbersen, Plaeorm31)
Kwar#ermaker programma. Mede-trekkers zijn uitgevallen door ziekte ( Fleur Thomese (VU) of
overgeplaatst (Geertje Henrichs (Gemeente Amsterdam). Het programma is samengegaan met
Veerkrach#ge ouderen. Het programma heeh nu geen coördinator en weinig ﬁnanciering.

3. Idealen van zorg in de super-diverse stad.
•

Onderzoek naar de prak#jken van twee zorgorganisa#es in super-diverse wijken. Eerste
rapport afgerond en binnen de betreﬀende organisa#e gepresenteerd: ‘Zorgen zoals je voor
je vader of moeder zou doen’. Mede-onderzoeker Baukje Prins van Haagse Hogeschool per
september geen lector meer en heeh zich teruggetrokken. Alle onderzoeksgegevens zijn
inmiddels verzameld, verdere data analyse en uitwerking juni--december 2018. Presenta#e
onderzoeksresultaten ESPANET conferen#e augustus 2018

•

Vanuit de Haagse Hogeschool is nu Katja Rusinovic aangesloten bij deze onderzoekslijn.
Nieuw onderzoek gaat over zorgverhoudingen binnen (mono-etnische) woongroepen in Den
Haag. Katja en Marianne van Bochove (Erasmus) bereiden ook een Raak-aanvraag voor
(samen met mij)

Lezingen over dit thema zijn oa. gegeven bij: leergang managers zorg, Erasmusuniversiteit, Care
summit 2016, Cordaan lezing, Cordaan leiderschapsdag, kenniskring Zorg, Jubilieum Verweij Jonker
ins#tuut, ROC/West managementdagen.

4. Par#cipa#e: dilemma’s voor beleid en professionals
•

Onderzoeksjournalis#ek project naar meedoen in de bijstand geﬁnancieerd door Gemeente
Amsterdam, met Marcel Ham, Tijdschrih voor Sociale vraagstukken, Jelle van der Meer en
Vasco Lub. ﬁnancier: Gemeente Amsterdam. Presenta#e 17 januari 2018 Amsterdam

•

Publica#es zijn te vinden in het dossier op socialevraagstukken.nl meedoenindebijstand,
Trouw, AD, Parool, Radio 1, en vakpers- divosa/abu, interview Zorg en Welzijn)

Promovendi
CharloPe Albers, UvA (meer op eigen benen: geld en par#cipa#e)
Fa#ha – el Hajiri, UvA (meer op eigen benen: zelfzorgprak#jken)
Fenneke Wekker (thuis, uitslui#ng en kwetsbare burgers)
Jaap Olthof, Buitenpromovendus, hanzehogeschool (informele netwerken en mensen met een licht
verstandelijke beperking)

Onderwijs en UvA- ac#viteiten
•

Begeleiding Masterscrip#estudenten Sociologie ‘Zorgvriendelijke stad’ (met Loes Verplanke)
februari-juli 2018.

•

Organisa#e van kwartaalbijeenkomsten Care & Sociology (voor academische uitwisseling)

•

Docent/coördinator BA basismodule en verdiepingsmodule Zorg, burgerschap en beleid in
2015 en 2016 (met JW Duyvendak)

•

Interna#onal Seminar Dealing with Diversity: dilemma’s in care ( met prof.dr. J. Phillimore)
januari 2017)

Lijst met publica#es en presenta#es in het kader van leerstoel – (selec#e)
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Engbersen, R. en M. Kremer. In het noorden van Nederland gaat het juist goed, behalve aan de
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Kremer, M. J van der Meer (2018) Geef mensen in de bijstand serieuze steun en banen.
www.socialevraagstukken.nl
Lezingen en presenta#es in kader leerstoel (selec#e)
2017
Dealing with diversity in care. Workshop “Ethno-speciﬁc, diversity-sensi#ve or equitable: Researching
care services for migrant elders in North-Western European ci#es”. IMISCOE, RoPerdam (29 juni
2017)
Wat betekenen veranderingen in langdurige zorg en samenleving voor ac#ef burgerschap, wat maakt
burgers betrokken?’ Lezing bij bijeenkomst De burger aan zet in zorg en welzijn. Sustainable
Healthcare Lab & IPW, Utrecht (24 januari 2017)
Migra#e en de verzorgingsstaat . Harvest Day AISSR (16 november)
Cordaanlezing, De Hermitage, Amsterdam (9 november 2017)
Presenta#on on Insecurity and Populism, AISSR Conference Populism: Between Resentment and
Resistance (21 oktober)
2016
Lagerhuisdebat over de veranderende pijlers van de samenleving, Studium generale, universiteit
Utrecht (26 oktober 2016)
Leergang zorgmanagers Erasmus (juni 2016)
Raadsleden en ambtenaren Gemeente Den Haag (september 2016)
Key note Care Summit (november 2016)
SV café live. De terugkeer van persoonlijk contact in de sociale zekerheid.(26 mei)
De zorgvriendelijke stad. Start Ben Sajet Centrum (22 april 2016)
Strangers in the Welfare State (KU Leuven) 13 oktober 2015.

