Uitnodiging

Dinsdag, 09 juni 2015
Expertmeeting Risicovol ouderschap / Intergenerationele
problematiek
We nodigen u graag uit om deel te nemen aan de Expertmeeting ‘Risicovol
ouderschap/intergenerationele problematiek’. De meeting is georganiseerd vanuit het
Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA), waarin gemeente, kennisinstellingen en
jeugdhulpinstellingen een onderzoeks‐ en kennisprogramma opbouwen ter ondersteuning van
de transformatie in de jeugdhulp.
Eén onderzoekslijn binnen dit programma zal het belangrijke thema ‘Risicovol ouderschap’
krijgen. Onder risicovol ouderschap wordt de groep ouders verstaan die kwetsbaar zijn door
onder andere hun jonge leeftijd, een belaste voorgeschiedenis, angst/depressie of een
verstandelijke beperking. Bij deze groep ouders is het risico groot dat zij hun problemen
overdragen op hun kinderen, de zogenaamde intergenerationele cirkel van risico, met alle
negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van het kind van dien.
Het onderzoeksprogramma Generaties² van de afdeling Ontwikkelingspedagogiek van de Vrije
Universiteit heeft zich de afgelopen jaren met dit thema beziggehouden. De afronding van het
proefschrift van Floortje Kunseler genaamd “A longitudinal and experimental analysis of the
transition to parenthood: Explaining parenting self‐efficacy, anxiety symptoms, and depressive
symptoms” willen we aangrijpen om met experts uit wetenschap en praktijk verder te spreken
over hoe de zorg voor deze risicogezinnen binnen de Amsterdamse zorg voor jeugd
vormgegeven moet worden en welke specifieke kennis en kunde we daar voor nodig hebben.
Dit gebeurt o.l.v. procesbegeleiders Huub Purmer en Diederik Bosscha van Dock20. De
uitkomst van de expertmeeting zal dienen als kader voor de verdere invulling van het kennis‐
en onderzoeksprogramma van het NEJA.

Datum: Dinsdag 9 juni 2015
Locatie: Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, [zaal 5A24]
Voor de routebeschrijving, zie www.vu.nl/nl/over‐de‐vu/contact‐routebeschrijving
Tijd:

09.30‐13.30 uur (inclusief lunch).
Aansluitend zal van 13.45 ‐15.15 uur de promotieplechtigheid van Floortje
Kunseler plaatsvinden in de Aula van het hoofdgebouw gevolgd door een receptie.

PROGRAMMA
09.15‐ 09.30

Inloop

09.30‐ 09.35

Opening door de dagvoorzitters

09.35‐ 09.55

Presentatie dr. Mirjam Oosterman:
Voorspellers van risicovol ouderschap

09.55‐10.15

Presentatie Prof. Dr. Wim Slot:
Wat maakt dat de aanpak van VERVE effectief is bij de ondersteuning van
risicogezinnen?

10.15‐ 11.15

Eerste deel van de denksessie olv procesbegeleiders Huub en Diederik

11.15‐ 11.30

Pauze met koffie/thee

11.30‐12.50

Tweede deel van de denksessie olv procesbegeleiders Huub en Diederik

12.50‐13.30

Lunch

13.45‐15.15

Promotieplechtigheid Floortje Kunseler

15.15‐16.15

Receptie

Contact

Dr. Mariëlle Bonnet
Ontwikkelingspedagogiek
m.bonnet@vu.nl

