Opgerekt vakmanschap (werktitel)
Onderzoek naar vakmanschap in sociale wijkteams

Onderzoeksdoel: bijdragen aan de ontwikkeling van vakmanschap in het sociale
domein




Publicatie van de onderzoeksresultaten;
Ontwikkeling van werkvormen voor sociale wijkteams en hun teamcoördinatoren/ teamleiders/
teamcoaches;
Advies aan organisaties in het sociale domein over voorwaarden, condities en ondersteuning van
goed vakmanschap.

Achtergrond
Nieuw werken, ruimte voor professionals, 21st century skills, transitie, eigen regie, zelforganisatie…
Wat betekent dat voor vakmanschap? Wat moet je als vakmens kunnen, weten, geloven, zijn? Hoe
ontwikkel je als professional je eigen vakmanschap, wat doe je zelf, wat heb je nodig van collega’s of
je organisatie? Hoe helpt multidisciplinair, intersectoraal, zelf organiserend samenwerken? En welke
vaardigheden vraagt dat?

Onderzoeksvragen
1. Wat is nieuw vakmanschap in de context van transitie en domeinoverschrijdend samenwerken?
2. Kan het in gezel-schappen verkennen van de vraag wat nieuw vakmanschap is bijdragen aan de
ontwikkeling van dit vakmanschap?
3. Hoe kunnen organisaties bijdragen aan de ontwikkeling van vakmanschap in teams?

Onderzoeksfases
1. Theoretische verkenning van het thema vakmanschap, januari - maart 2016;
2. Verkennende interviews met teamcoördinatoren/ teamleiders/ teamcoaches, februari - april
2016;
3. (Team-)bijeenkomsten met professionals, april - juni 2016;
4. Verwerken onderzoeksresultaten, juni - augustus 2016;
5. Publicatie, september - oktober 2016.

Onderzoekers
Arianne Steegman is kennis- en praktijkdeskundige op het
gebied van leren en ontwikkelen van professionals in de
(jeugd)zorg en onderwijs. Zij ondersteunt bij de
veranderingsprocessen die de huidige kanteling vraagt van
organisaties en professionals door middel van training,
coaching, casuïstiekbespreking en advies. Haar aanpak
kenmerkt zich door haar gepassioneerde en activerende
houding waarmee zij professionals motiveert en stimuleert
om te experimenteren en leren in de praktijk. Thema's
waarin Arianne gespecialiseerd is: regie bij de burger,
participatie, samenwerking in netwerkorganisaties,
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, ruimte
voor sociaal netwerk in de zorg, jeugdbeschermingsmethodieken.

Yvette Paludanus is veranderkundig adviseur, procesbegeleider en coach. Ze denkt mee met overheden en
organisaties in jeugdzorg, thuiszorg, vg, welzijn en ggz.
Daardoor spreekt ze de taal van veel van de partijen die
samenwerken in en rond de sociale wijkteams. Ze richt zich
op mooi organiseren en het verbeteren van samenwerking,
zodat vakmanschap tot bloei kan komen. Ze sluit aan bij dat
wat er al is, en biedt ondersteuning bij wat nog in wording
is. Yvette werkt vanuit een visie op zorg en op organiseren
die verwant is met stromingen als presentie, menslievende
zorg, normatieve professionalisering, zelfsturing, eigen
regie, eigen kracht en Rijnlands organiseren. Yvette heeft
veel ervaring in het ontwikkelen en coachen van
(zelfsturende) teams.

Meer informatie
Meer informatie over de onderzoekers is te vinden op de websites www.tijdvoornu.nl en
http://www.popkemasteegman.nl/. Hier is binnenkort ook het verloop van het onderzoek te volgen.

