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Titel opdracht 

Het ontwerpen van een interventie met en voor professionals in het Sociaal Werk en 
Peuterwerk die kan helpen om bij te dragen aan natuurinclusiviteit en groene duurzaamheid. 

 
Opdrachtgever 

Jantina Ottema en Wiebo Lamain 

 
Probleemstelling 

De maatschappij werkt aan transitieprocessen waarmee we willen bewerkstelligen dat de 
aarde niet uitgeput raakt. Transities op het gebied van energie, het landschap en 
verstedelijking waarmee iedereen te maken krijgt. In april 2021 stelde de internationale 
federatie van sociaal werkers, in samenwerking met gezondheids- en welzijn organisaties 
vanuit de hele wereld, een brief aan de leiders van de G7 en G20 op. Door de wereldwijde 
Covid-19 pandemie vragen zij samenwerking met professionals in het werkveld aan een 
wereld waar sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid voorop staat (IFSW, 
2021). Een mooie, belangrijke stap in de goede richting. Er is al veel langer een disbalans 
tussen mens en zijn natuurlijke leefomgeving. Uitputting van grondstoffen en de bodem 
zorgen voor massale uitsterfte van soorten. Zij zijn van belang voor de kwaliteit van leven. Er 
komt langzamerhand meer bewustzijn over het effect van menselijk handelen op de 
ecologische omgeving. Gelukkig maar, want dit is van belang voor de mens en zeker ook 
voor onze doelgroepen. Het is nodig dat sociaal werkers hun stem hierover laten horen 
binnen het Sociaal Domein. Ook onze cliënten hebben te maken met vervuiling, met 
beperkte kennis en middelen voor gezonde en eerlijke producten en slecht geïsoleerde 
huizen. Het sociaal werk kan een belangrijke rol spelen dit zichtbaar te maken en ervoor 
zorgen dat niet grote groepen bewoners die in armoede leven buiten de transities vallen.  

Opdrachtomschrijving  

Het gaat om twee verschillende onderzoeksopdrachten binnen de welzijnsorganisatie Tinten. 
Eén binnen de sociaal werk teams en één binnen het peuterwerk (dagopvang). Jullie doen 
een actiegericht ontwerponderzoek d.m.v. kwalitatieve onderzoeksmethodes. De opdracht 
begint met een kort literatuuronderzoek over op welke manieren het Sociaal- en Peuterwerk 
en burgers die daarmee te maken hebben zich al bezighouden met klimaatproblematiek en 
duurzaamheid. Welke concrete acties worden al ingezet en welke beperkingen worden er 
ervaren? Daarnaast is het nodig om literatuur te vinden over duurzaam gedag, welke 
beperkingen zijn er om duurzaam gedrag te vertonen en wanneer lukt dit juist wel? 
Vervolgens zal door middel van interviews onderzocht worden hoe sociaal werkers en 
groepsleiders zich verhouden t.o.v. duurzame ontwikkeling en hoe zij dit kunnen meenemen 
in hun werk. Hoe kijken zij ertegen aan? Wat hebben professionals nodig om die transitie, 
met hun doelgroepen, door te maken? En wat hebben zij nodig om dit met hun collega’s en 
doelgroepen te bespreken en/of een voorbeeld te zijn? Wanneer je dit duidelijk hebt wordt er 
een interventie ontwikkelt die bruikbaar is om in te zetten in het werkveld. Tijdens het 
ontwikkelproces wordt er afgestemd met professionals.  
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Geschikt voor studenten van de opleiding(en)  

Social Work en PABO  

 
Soort opdracht  

Bachelor – 2 afstudeeropdrachten voor 4 studenten 

 

Periode  

 

Wat zijn we en waar vind je ons? 

De Innovatiewerkplaats EnTranCe is de plek waar je als student met docenten, 
onderzoekers, bedrijfsleven, overheden en/of maatschappelijke organisaties samenwerkt 
aan complexe vraagstukken. Dit doen wij op de volgende locaties:  

− Locatie Proeftuin, Zernikelaan 17 
− Locatie Energy Academy Europe, Nijenborgh 6. 

 
Wat bieden we? 

− Interessante, actuele en multidisciplinaire onderzoeksopdrachten op het gebied van 
energietransitie. 

− Ruimte voor samenwerking met lectoren, onderzoekers, docenten en het werkveld. 
− Begeleiding binnen de innovatiewerkplaats door themacoördinatoren, projectleiders 

of experts. 

 

Ben je geïnteresseerd? 

Neem dan contact op met: 

Jacqueline Joosse, Coördinator Innovatiewerkplaats EnTranCe. 
T: (050) 595 4708 
E: iwpentrance@org.hanze.nl 

  

mailto:iwpentrance@org.hanze.nl
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Internationale federatie van maatschappelijk werkers. (2021). Samen bouwen aan een nieuwe 

eco-sociale wereld. Geraadpleegd op 16 april 2021, van Samen bouwen aan een nieuwe 

eco-sociale wereld: niemand achterlaten. 160 miljoen maatschappelijk werkers en 

gezondheidswerkers werken samen voor een nieuwe wereldtoekomst - Internationale 

Federatie van maatschappelijk werkers (ifsw.org) 
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