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Nieuwe opleidingsmanager 
HBO-Rechten voltijd
Margreet Breukelaar is benoemd tot Opleidingsmanager HBO-
Rechten voltijd. Zij volgt in functie Jos Janssen op, die per 1 
januari Academie-manager wordt bij de Academie Rechten van 
de Hogeschool Arnhem Nijmegen.
Margreet Breukelaar, voorheen sociaal advocaat en mediator, 
is sinds 2007 verbonden aan de HU in diverse functies. De 
afgelopen jaren heeft ze als Opleidingsmanager van de 
Juridische deeltijdopleidingen gebouwd aan een sterk, 
gepassioneerd en betrokken team en een grondige herziening 
van de curricula geleid. Ze is samen met haar team voorloper 
binnen het Instituut voor Recht in geflexibiliseerd en 
gepersonaliseerd hbo-onderwijs en bij de implementatie van 
relevante werkveldontwikkelingen rond digitalisering en legal 
design thinking in de rechtspraktijk. 
Daarnaast brengt zij veel ervaring mee in strategisch 
management en bestuur elders, onder meer als voormalig 
directeur van HU-Mediation, in diverse bestuurlijke rollen 
voor een politieke partij en als toezichthouder van een 
woningcorporatie. In dit alles staan altijd verbinding en 
ontwikkeling centraal. 
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K O R T 

Werkvelddeskundige en 
consulent inkomen
Tijdens mijn studie SJD ben ik altijd al druk geweest met de 
studievereniging. Ik heb daar in verschillende commissies en 
besturen gezeten. “Gezelligheid kent geen tijd” zullen we maar 
zeggen. Ook na mijn afstuderen kon ik het niet laten en heb ik 
geholpen bij het opzetten van de Alumnivereniging Contineo. 
Daar ben ik nu als hoofd activiteiten aan de slag.
Toen ik in 2018 afstudeerde, ben ik als consulent inkomen 
aan het werk gegaan. Dit doe ik op detacheringsbasis. Als 
consulent inkomen beoordeel je of iemand recht heeft op 
een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand. Dit werk wordt 
voornamelijk uitgevoerd door de gemeente of een organisatie 
die door de gemeente wordt ingezet. Na ruim 2,5 jaar heb ik 
bij vijf verschillende gemeenten een kijkje in de keuken mogen 
nemen. Super tof en interessant!
Nadat ik een jaar aan het werk was, werd ik door de HU 
gevraagd om als werkvelddeskundige deel te nemen aan 
afstudeergesprekken. Zo’n afstudeergesprek voer je samen 
met de student en twee docenten. De docenten beoordelen 
de competentieontwikkeling en de visie van de student. Als 
werkvelddeskundige beoordeel jij de student, met name bij 
het bespreken van de stelling en door het stellen van kritische 
vragen. Je vraagt dan vooral naar de professionele visie op het 
beroep van de student. Na het gesprek adviseer jij de docenten 
in hun beoordeling op basis van de beoordelingscriteria.
Lijkt het jou nou ook leuk of interessant om als 
werkvelddeskundige aan de slag te gaan? De opleiding SJD  
kan altijd wel iemand gebruiken! Je kan je aanmelden via  
info@avcontineo.nl.

Leonie van der Graaf

Van een bachelor SJD naar een 
master Innovatie in Zorg en 
Welzijn op de HU 
Als student aan de opleiding Sociaal Juridisch Dienstverlening 
word je voorbereid en klaargestoomd voor een diversiteit 
aan werkvelden. Een werkveld binnen de financiële 
dienstverlening met een toepassing naar de zorg is hier niet 
direct één van. Nu ik werkzaam ben als claimmanager op 
een arbeidsongeschiktheidsafdeling van een verzekeraar heb 
ik dagelijks contact met de zieke ondernemer. Een functie 
waarbij ik verschillende competenties van een SJD’er in mijn 
werkzaamheden toepas. Zo vertaal ik voor de zieke ondernemer 
zijn rechten en plichten vanuit de polisvoorwaarden, ga ik het 
gesprek met ze aan om vervolgens samen met een medisch 
adviseur en arbeidsdeskundige een plan van aanpak op te 
stellen om ze te helpen bij het terugkeren naar hun werk. Een 
werkveld waarbij je zieke mensen spreekt die geen vangnet 
hebben binnen de ziektewet, op hun kwetsbaarst zijn en het 
onderwerp ook draait om geld. Terugkijkend vind ik het niet 
gek dat ik hier terecht ben gekomen. De zorg heeft mij namelijk 
altijd al geïnteresseerd. Na de opleiding SJD had ik de behoefte 
om verder te kijken binnen de zorgverlening en wilde ik ook 
graag doorstuderen. Het was alleen voor mij de vraag of dit 
werkveld daadwerkelijk past bij mij. Na twee jaar werkzaam te 
zijn geweest binnen de financiële sector met een toepassing 
naar de zorg, wist ik dat dit het werkveld is waar ik me verder in 
wil ontwikkelen. Toevallig kwam ik de deeltijd master Innovatie 
in Zorg en Welzijn (MIZW) tegen op de HU. Een master die zich 
focust op het combineren en toepassen van zorginhoudelijke 
en bedrijfskundige inzichten om de kwaliteit van leven van 
cliënten en patiënten te verbeteren binnen jouw eigen praktijk. 
Een master die goed aansluit bij mijn behoefte om te leren 
verbeteren om zo de dienstverlening voor zieke ondernemers te 
optimaliseren waarin ik mijn SJD-competenties meeneem. 

Madelon van Duijn
Secretaris Contineo

ALUMNIVERENIGING CONTINEO
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KANSENGELIJKHEID 
VOOR IEDER KIND
DE KLOOF TUSSEN KINDEREN VAN HOOGOPGELEIDE 
OUDERS EN DIE VAN LAGER OPGELEIDE OUDERS 
NEEMT IN DE GEMEENTE UTRECHT TOE. DE 
ONDERWIJSINSPECTIE VINDT DIT ZORGELIJK MET 
HET OOG OP KANSENGELIJKHEID. 

“ BASSISCHOLEN WERKTEN MET EEN 
EIGEN AANMELDBELEID”

komt, het eerst maalt’.2 De regels van het 
toelatingsbeleid werden in de praktijk niet 
goed overgebracht aan de ouders en de 
schooldirecteuren. 

Door deel te nemen aan het 
honourstraject hoopten wij dat er een 
positieve draai kwam aan de situatie. Ook 
Maartje Vermeulen, projectleider van 
het traject, hoopt dat het aanmeldbeleid 
leidt tot een eerlijk en transparant beleid 
om zo procedurele rechtvaardigheid te 
bewerkstelligen. “Het recht op onderwijs 
is een sociaal grondrecht, daarom heeft 
de overheid en ook de gemeente de 
positieve plicht om dit te faciliteren. Met 
het vernieuwde aanmeldbeleid neemt de 
gemeente hier een actievere rol in en dat 
is volgens mij belangrijk.” 

Een goede start is het halve werk, en 
dat begint bij de bassischolen. Wanneer 
alle kinderen dezelfde kansen krijgen 
op een basisschool naar keuze hebben 
zij een gelijke start voor de toekomst. 
Iedereen is gelijk en dat zou in het 
onderwijs al helemaal naar voren moeten 
komen. Wij vinden dat wij kinderen niet 
moeten bijbrengen hoe de wereld is, 
maar juist hoe de wereld zou moeten zijn. 
Marieke Rademaker, een medestudent 
die ook heeft deelgenomen aan dit 
honourstraject, sluit zich aan bij deze 
zienswijze. “Iedereen verdient dezelfde 
mogelijkheden, ongeacht in welk nestje 
je geboren wordt. Dit is niet rechtvaardig 
en daarom wilde ik me hard maken voor 
een kans om het aanmeldbeleid van 
bassischolen onder de loep te nemen en 
daarmee hopelijk bij te dragen aan een 
eerlijker proces.”

Samenwerking
Het honourstraject is opgezet door 
Maartje Vermeulen. Zij leidde het gehele 
traject. Taaldocent Francine Smink hielp 
het groepje dat de brief schreef. Dat 
groepje bestond verder uit ons, Mella 
en Elena, en Eva en Andjalie. Er was ook 
een groepje dat de website maakte, dit 
groepje bestond uit de studenten Afke, 
Vincent en Marieke. Dit groepje werd 
vooral begeleid door Maartje Vermeulen 
en Dominique Snijders. En er was ook 
een student die een klachtenprocedure 
bedacht. Deze diende voor haar 
als afstudeeropdracht. Als groepjes 
werkten we vooral apart, maar we 
hadden wel meetings waar we allemaal 

aan deelnamen. Hierin bespraken 
we onze resultaten, maar ook onze 
onduidelijkheden. Als er onduidelijkheden 
waren waar niemand antwoord op wist, 
dan nam Maartje Vermeulen contact 
op met Onno Blok, beleidsadviseur 
en projectleider Maatschappelijke 
Ontwikkeling bij de Gemeente Utrecht en 
onze contactpersoon bij dit traject.

Het proces
Voor de gemeente Utrecht hebben wij 
twee proefbrieven geschreven, waarin 
het voor alle ouders helder werd wat er 
van hen verwacht werd bij de aanmelding 
van hun kind op de bassischool. Om te 
verzekeren dat dit op de juiste manier 
overkwam, hebben wij de brief op B1-
taalniveau geschreven. Tijdens de cursus 
‘adviesbrief in heldere taal’ in jaar 1 
hebben we geleerd om een adviesbrief te 
schrijven in de richting van B1-taalniveau. 
Hierbij moet je denken aan korte zinnen, 
geen passieve zinnen en het gebruik van 
makkelijkere synoniemen. Hierbij moet 
je niet denken aan ‘Jip en Janneke-taal’, 
maar aan dat je bijvoorbeeld het woord 
‘dient’ door het woord ‘moet’ vervangt. 
We hebben ook geleerd dat beeld erg 
kan helpen om een brief duidelijker 
te maken. Wij hebben bij de brieven 
die we hebben geschreven tijdens het 
honourstraject dan ook gebruikgemaakt 
van pictogrammen. 

Tijdens het schrijven van deze brieven 
hebben we hulp gehad van taaldocent 
Francine Smink. Voor dit honoursproject 
hebben wij ook een workshop gevolgd 
van Lilith Brouwer, waarin wij zijn 
bijgeschoold in onze Legal Design-
vaardigheden. Zo hebben we geleerd om 
teksten om te zetten in beeld, bedoeld 
om de lezer te ondersteunen bij een lange 
tekst. Daarom hebben wij bij het schrijven 
van de brieven ook gebruikgemaakt van 
pictogrammen. Maar vooral de groep die 
de website maakte, heeft erg veel gehad 
aan deze cursus. 

De eindresultaten
De resultaten hebben wij mogen 
voordragen aan zowel het lectoraat 
als aan de gemeente Utrecht. Tijdens 
deze eindpresentaties hebben alle drie 
de groepjes hun resultaten toegelicht. 
Wij vonden dit een bijzondere ervaring, 
omdat we door beide teams werden 
meegenomen in de vergadering alsof we 

deel uitmaakten van het team. Voor ons 
een leerzame ervaring om te zien hoe het 
er in de praktijk aan toegaat. 

Middels dit honoursproject wilden wij 
graag een steentje bijdragen aan de 
verbetering van kansengelijkheid. Daarbij 
was het een unieke en waardevolle kans 
om in samenwerking met de gemeente 
Utrecht zulke mooie resultaten te behalen. 
Uiteraard was het in het begin spannend 
om te werken aan beroepsproducten 
die daadwerkelijk invloed zouden 
hebben op de maatschappij. Tijdens 
onze eindpresentatie voor de gemeente 
Utrecht kwam al snel naar voren dat de 
gemeente Utrecht tevreden was over 
de resultaten die wij hadden geboekt. 
Wij vroegen Maartje Vermeulen wat zij 
uiteindelijk van onze resultaten vond. 
Daarbij gaf zij het volgende aan: “De 
studenten wisten in korte tijd zich de 
belangrijkste ontwikkelingen eigen te 
maken en met een kritische blik tot een 
brief en website te komen, die wat mij 
betreft zeker zo goed waren als die van 
de gemeente.” 

De gemeente Utrecht heeft sinds 
oktober 2021 het nieuwe aanmeldbeleid 
in werking gezet. Of dit het gewenste 
resultaat zal opleveren, moeten we 
afwachten. Wij hebben er alle vertrouwen 
in. 
 
Elena Veen en Mella Tchitembo

Het beleid rond aanmelden en inschrijven 
op de basisschool speelt een rol in 
deze tweedeling. Op verzoek van de 
gemeenteraad en in opdracht van de 
wethouder Onderwijs heeft het Landelijk 
Kenniscentrum Gemengde Scholen het 
beleid voor aanmelding en toelating 
onderzocht, in samenwerking met het 
lectoraat Participatie en Stedelijke 
Ontwikkeling van Hogeschool Utrecht.1 
Naar aanleiding van dit onderzoek heeft 
de gemeente Utrecht een nieuw centraal 
beleid samengesteld. Studenten van de 
Hogeschool Utrecht mochten hier een 
bijdrage aan leveren in een honourstraject 
dat Maartje Vermeulen opzette. 

Wij zijn Elena Veen en Mella 
Tchitembo, tweedejaars en vierdejaars 
rechtenstudenten. Wij hebben aan dit 
project deelgenomen omdat wij ons 
aangetrokken voelden tot het onderwerp 
van kansenongelijkheid. Daarbij vonden 
wij het een uitdagend project en zagen 
wij het als een kans om bij te dragen aan 
de maatschappij. 

Kansenongelijkheid
Vele bassischolen werkten met een 
eigen aanmeldbeleid wat leidde tot 
onzekerheid en stress bij ouders. 
Er werd namelijk gewerkt met een 
vooraanmelding met automatische 
plaatsing. Volgens de wet kan een kind 
pas worden aangemeld wanneer hij drie 
jaar is. Bij een vooraanmelding wordt het 
kind eerder aangemeld. Dan kwam er 
een automatische plaatsing, waardoor 
de ouders het kind dus praktisch gezien 
konden aanmelden voordat hij drie jaar 
was. Dit gebeurde ook vaak. Er werd ook 
gewerkt met de spelregel ‘wie het eerst Mella Tchitembo

Elena Veen

1 http://www.gemengdescholen.nl
2 Naar een gelijk speelveld voor ouders in het basisonderwijs? Onderzoek naar de toelating op basisscholen in Utrecht
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TERUG NAAR DE MENSELIJKE MAAT 
EN BLIJVENDE INSPIRATIE

STUDENTEN HEBBEN HET NOG 
MOEILIJKER DAN VOOR DE 
CORONACRISIS EN BIJ BIJVOORBEELD 
ADVOCATENKANTOREN IS HET 
PERSONEELSVERLOOP GROOT. MARIE-
JOSÉ GILSING, ZELF ADVOCAAT, 
SCHREEF EEN BOEK OVER MENTALE 
WEERBAARHEID EN DE MENSELIJKE 
MAAT. “HOE VIND JE ZELF DE JUISTE 
MAAT, HOE WORD JE ZELF JE BESTE 
VRIEND ZODAT JE BETERE RELATIES 
KUNT ONDERHOUDEN MET ANDEREN?”

“WORD JE EIGEN BESTE VRIEND”

alweer snel omdat ze het niet kunnen volhouden en een burn-
out krijgen. Voor henzelf is dit natuurlijk een ramp, en voor de 
kantoren ook. Er is een gebrek aan mentale weerbaarheid, een 
‘must’ in dit vak. 

Uit onderzoek blijkt dat de millenniumgeneratie (geboren na 
1994) grote problemen heeft met mentale weerbaarheid. Recent 
is een onderzoek gepubliceerd van onder andere het Trimbos-
instituut en het RIVM waaruit blijkt dat het zorgwekkend slecht 
gaat in de studentenwereld. Ik heb ook gesproken met jongeren 
hierover. Ze zijn corona zat maar realiseren zich nog niet dat in 
de wereld van de advocatuur de afstand tussen mensen te groot 
is. Ook daar sta je op grote afstand van elkaar. De generatie die 
nu start, denkt vaak dat alles instant beschikbaar is. Ze realiseren 
zich onvoldoende dat er hard gewerkt moet worden. Ik hoor 
terug van jongeren dat ze denken dat alles snel moet en dat 
ze impact willen maken, en als dat niet lukt dan denken ze dat 
het aan henzelf ligt. Dat ze hebben gefaald. Ze proberen het 
vervolgens elders, bijvoorbeeld bij een ander kantoor, maar dat 
lost het probleem niet op.

De werkwijze in de kantoren bevestigt deze zienswijze; het werk 
draait om uren declareren en omzet binnenhalen. ‘Zie je wel, 
het moet sneller dan snel.’ Jonge medewerkers worden dus 
bevestigd in hun wereldbeeld. Ze geven zichzelf onvoldoende 
tijd en ruimte om te leren en te groeien. Leren is geen rechte lijn, 
dat gaat met vallen en opstaan. Eigenlijk sluit de zienswijze van 
de jongeren en de werkwijze in de bedrijven naadloos op elkaar 
aan, maar niet op een gezonde manier.

De kantoren zien wel dat de jongeren van nu anders zijn dan 
zijzelf, maar op gevoelsniveau begrijpen ze het niet tot in de 
kern. Er wordt al snel gedacht: Ik heb het ook zwaar gehad, 
even doorpakken. Begeleiding op menselijk vlak over hoe je 
jezelf in balans kunt krijgen en houden om dit werk te kunnen 
doen en staande te blijven in die wereld ontbreekt. Op dat vlak 
is begeleiding nodig. Sommige kantoren zullen faciliteren dat je 
naar een coach kunt, of denken dat ze zelf wat in huis hebben. 
Maar de bedrijfscultuur is niet dat men (persoonlijke) offers met 
elkaar deelt. 

Jongeren kijken vaak op tegen de ervaren advocaten. Het lijkt 
alsof het hen makkelijk afgaat: het werk, het bewegen binnen 
een kantoor. Ze zien echter enkel de buitenkant. Het zou zo 
mooi zijn als ervaren advocaten hun ervaringen delen. Dat 
verlaagt de drempel om zelf ook aan te geven dat het niet altijd 
makkelijk gaat. Dan verandert er wat in het klimaat, wordt het 
normaler om met elkaar in gesprek te gaan. Het gevolg zal zijn 
dat de menselijke maat in het kantoor komt, dat mensen meer in 
verbinding met elkaar zijn. 

Ik denk dat ook nu nog veel advocaten in hun eigen kantoor 
hun eigen ding zitten te doen. Het samen omzet generen is 
echter onvoldoende om teamgeest te creëren. Deze mensen 
hebben inspirerende leiders nodig, met visie op wat zij in de 
wereld willen brengen met hun vak. Als ze dat verhaal helder 
hebben en uitdragen op inspirerende wijze, dan zal dat anderen 
weer inspireren om daar te willen werken. Mensen zijn wel 
gemotiveerd om te beginnen, de rechtenstudie is zeer populair 

Marie-José Gilsing heeft een eigen advocatenpraktijk in Leiden, 
gevestigd in een klassiek grachtenpand aan de Rapenburg. 
Ze is sinds 1998 werkzaam in de advocatuur bij verschillende 
kantoren, en richt zich sinds een aantal jaren alleen op het 
personen- en familierecht en jeugdrecht. Daarnaast heeft ze een 
praktijk als coach voor advocaten en studenten en vond ze tijd 
om een boek te schrijven. 

Waar gaat jouw boek precies over?
Omstreeks eind januari 2022 zal mijn boek verschijnen, met 
de titel De Menselijke Maat, stap in de cirkel van empathisch 
leiderschap. Ik beschrijf welke complexiteit speelt in mijn 
beroepsgroep, de advocatuur, en breder in de huidige 
samenleving. Het boek is voor een brede doelgroep geschreven, 
maar vooral voor studenten. Ik ben benieuwd of het hen 
aanspreekt, of ze voelen waar dit over gaat en geïnspireerd 
raken. 

Het boek beschrijft wat er met je gebeurt als je investeert in 
jezelf als mens. Die investering is heel hard nodig. De menselijke 
maat is aardig zoekgeraakt in deze maatschappij. Hoe vind je 
zelf de juiste maat, hoe word je zelf je beste vriend zodat je 
betere relaties kunt onderhouden met anderen? 

In de advocatuur is de noodzaak dat deze ontwikkeling op 
gang komt zeer groot. Binnen advocatenkantoren is sprake van 
een groot personeelsverloop. Veel jonge mensen beginnen als 
advocaat-stagiair aan een stage in de advocatuur maar stoppen Marie-José Gilsing: “Het boek beschrijft wat er met je gebeurt als je investeert in jezelf als mens”
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LEGAL DESIGN THINKINGen de advocatuur lijkt de hemel. Maar deze motivatie is tijdelijk. 
Van blijvende inspiratie is geen sprake.

In hoeverre is de ontwikkeling die jij beschrijft gaande binnen 
kantoren?
Nog maar zeer beperkt. Ik heb met veel verschillende kantoren 
in de Randstad gesproken. Ze zien wel de noodzaak dat er 
meer moet gebeuren op menselijk vlak, maar zoeken de 
oplossing in samen skiën of een andere activiteit, wat niet tot 
cultuurveranderingen zal leiden. Uitzonderingen daargelaten. Ik 
denk bijvoorbeeld aan de gebroeders Anker in het noorden van 
het land. Zij zijn openhartig over dat ze het ook zwaar hebben 
gehad en tegen hun grenzen aan zijn gelopen. 

Als partners meer van zichzelf laten zien zullen medewerkers zich 
ook uitgenodigd voelen om dat te doen. Als je jezelf herkent 
in de ander ontstaat een andere teamspirit. Binnen het kantoor 
leidt dat tot meer geborgenheid en veiligheid. Als de menselijke 
kant belicht wordt dan voelen mensen zich gezien, gehoord en 
begrepen. Dat wordt beloond met loyaliteit en zal ertoe leiden 
dat men harder wil werken en ook veel meer ambassadeur wordt 
van het kantoor. Je haalt meer uit mensen en bindt hen ook aan 
je. Het gaat om empathisch leiderschap, in tegenstelling tot 
ego-gedreven leiderschap.

Hoe is bij jou de bewustwording ontstaan dat het anders 
moet?
Dat ging heel snel. Na mijn studie was ik gevraagd voor een 
strafrechtelijk promotietraject. Dat beviel niet, ik voelde elke 
dag een donkere wolk voorbijkomen. Ook de begeleiding was 
mager. Toen heb ik de overstap gemaakt naar de advocatuur. 
De glamour trok mij aan en een opleiding van drie jaar vond ik 
te overzien. Ik kwam terecht bij een kantoor in Arnhem bij de 
afdeling ondernemingsrecht. Ik had niets met dat rechtsgebied 
en al snel bleek dat ik ook weinig met de cliënten had. In het 
kantoor voelde ik mij gauw verloren. 

Bij de beroepsopleiding advocatuur kreeg ik wat inhoudelijke 
vakken en ook vaardigheden maar ik werd erg met mezelf 
geconfronteerd en met wie ik was. Ik was jong, gericht op 
harmonie, gewend het iedereen naar de zin te maken. Als 
advocaat moest ik opeens partijdig zijn, strijd voeren, er met 
een gestrekt been ingaan. Toen kwam al snel het idee dat er 
iets fundamenteels ontbreekt in onze opleiding. Je kunt een 
hele gereedschapskist aangeboden krijgen met de hamer en 
de beitel en de uitleg hoe je die moet hanteren, maar als jij 
vanbinnen geblokkeerd bent dan kun je daar weinig mee. Dat 
leverde bij mij veel innerlijke spanning op en riep de vraag op 
waarom ik alleen aangeboden kreeg hoe ik mij moest gedragen. 
Ik speelde zelfvertrouwen. Ik ben toen aan de slag gegaan met 
persoonlijke ontwikkeling.

Tijdens mijn eerste jaren als advocaat heb ik vaak gedacht: Waar 
is hier de nooduitgang. Maar er was steeds een stemmetje dat 
zei: ‘Jij blijft zitten, dit is een levensopleiding, hier kun je leren 
aan jezelf te werken.’ Dat was heel moeilijk want het was echt 
vreselijk soms, maar ik bleef toch. Later heb ik wel een heleboel 

veranderingen doorgevoerd. Ik ben bij het eerste kantoor 
weggegaan en ben bij een kantoor gaan werken waar ik meer 
zaken deed die mij als persoon aanspraken. Toen begon ik al 
wat meer te voelen bij de dossiers. Ik leerde meer contact te 
maken als mens, in plaats van als advocaat. Als je iemand ziet als 
cliënt ga je anders met diegene om dan wanneer je iemand in 
de eerste plaats ziet als mens. Ik zeg nu ook niet meer: ‘Ik ben 
advocaat, en ik ben coach’, maar: ‘Ik werk als advocaat en als 
coach’. Het is iets wat ik doe, ik identificeer mij daar niet meer 
mee. 

Ook in het onderwijs is een omslag nodig. Het gaat niet goed 
met studenten. Dat merk ik ook in mijn coachpraktijk en wordt 
door onderzoek bevestigd. Ik hoor terug dat ze zich verloren 
voelen, en afgevlakt. Studenten vinden het moeilijk om 
problemen op tafel te leggen en de signalen worden te weinig 
opgepakt. Ik vind het mooi dat binnen de Hogeschool Utrecht 
hiervoor steeds meer aandacht komt. Dat blijkt ook uit het feit 
dat ik een gastcollege mag komen geven bij de opleiding HBO-
Rechten. Universiteiten, heb ik gemerkt, staan minder open voor 
ontwikkeling op dit vlak. 

Wat heb jij gedaan om op persoonlijk vlak hierin je weg te 
vinden?
Midden dertig liep ik vast. Ik constateerde dat ik leefde vanuit 
hoe het hoorde. Wat was stoer, wat gaf status? Ik kwam 
steeds verder van mezelf te staan. Kreeg last van somberheid, 
slapeloosheid. Toen ben ik het pad terug gaan wandelen. Dat 
heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik veel veranderingen heb 
doorgevoerd. Ik vond begeleiding bij een psycholoog. Dat gaf 
wel inzichten maar leidde nog niet direct tot veranderingen. 
Door te praten blijf je toch erg op cognitieve wijze bezig met het 
probleem. Daarna kwam ik in aanraking met spiritualiteit, reiki. 
Dat heeft een omslag teweeggebracht. Sindsdien ben ik op een 
andere manier met mezelf omgegaan. Ik ben veel overtuigingen 
en gedachten waar ik altijd naar had geleefd, gaan vervangen 
door andere overtuigingen. Bijvoorbeeld: ‘Ik mag geen fouten 
maken’, word ‘Ik moet juist fouten maken.’ Zo ben ik steeds 
meer gaan leven vanuit hoe ik het wilde. Dat gaat niet zomaar, 
dat is iets om steeds bewust mee bezig te blijven. De basis 
is nu anders, ik leef meer vanuit innerlijke bewustzijn, kracht, 
zelfvertrouwen, authenticiteit en mildheid. Dat heeft mij zoveel 
levensvreugde gebracht en energie. De basis is dat ik nu op 
mezelf kan terugvallen.

Wat zou je onze studenten, en jongeren in het algemeen, 
willen meegeven?
Dat ze wat vriendelijker met zichzelf leren omgaan. Dat ze meer 
gaan begrijpen hoe ze hun eigen tegenstander worden en dat 
ze dat de das omdoet. Dat het belangrijk is dat ze dingen gaan 
delen, en dat ze verrast zullen worden dat andere mensen met 
hetzelfde zitten. Dat ze gaan nadenken wat je succesvol maakt 
in je loopbaan. Is dat je vakkennis of wie je bent als mens? Maar 
vooral, word je eigen beste vriend. Op die manier hoop ik ze 
bevrijding te bieden. 

Floor Loppersum

In het vorige nummer van HUridisch stond een foto met daaronder de tekst: “Bij Design Thinking komt ook creativiteit kijken.” 
Te zien waren vier getekende velletjes papier zonder afwijking van het A4-model en vijf poppetjes die verdacht veel leken op de 
pionnen van het spel “Mens erger je niet”. Dat moet toch beter kunnen, dacht ik. Tenslotte maakte ik al in 1999 een stripverhaal 
over de Wet Flexibiliteit en Zekerheid. En blijkbaar ligt tegenwoordig de lat niet meer zo hoog bij Legal Design Thinking getuige het 
100% slagingspercentage bij een van onze opleidingen voor deze cursus. Redenen te over om mijn probeersel zonder vrees voor de 
aanjagers van Legal Design Thinking aan het papier toe te vertrouwen:

Wat wil ik met dit voorbeeld van Legal Design Thinking zeggen? Soms is de interpunctie in de tekst even belangrijk als de wettekst 
zelf. De wettekst is dan ook bewust niet afgedrukt. Vind u dit even simpel overkomen als de vier velletjes papier met de vijf pionnen, 
dan vergist u zich deerlijk. De helaas te vroeg overleden kunstenaar Marcel Broodthaers is er wereldberoemd mee geworden. Zowel 
hij als ik konden toentertijd niet de vruchten plukken van een hype als (legal) design thinking. 

Paul van Grinsven

…………………………………..,………… 

…………………..………….,………… 

……………………,……………………..:
………...............................;
…………………..;.........…………… 

.................................
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Uit het promotieonderzoek komen tips naar voren om een 
leeromgeving vorm te geven. Zo lijkt het belangrijk om 
aandacht te besteden aan de ‘instrumentele elementen’ van 
een leeromgeving. Zoals in een koksopleiding potten, pannen 
en kokskleding tot het instrumentarium behoort, zo bestaan 
er in het juridisch domein ook een aantal tools, middelen en 
gereedschap. Bij een juridisch spreekuur kun je denken aan een 
zakelijke inrichting, zichtbare wetboeken, digitaal naslagwerk, 
een clean desk policy, toonbare kleding (geen vaal zwart 
T-shirt dragen!) en een gedragscode. Kortom, de professionele 
uitstraling is belangrijk. Dat betekent bijvoorbeeld dat een 
student die bij het spreekuur werkt niet met een dampend 
broodje Kebab achter het bureau hoort te zitten. Dat is niet 
handig en daar moet op gestuurd worden. De uitstraling is 
belangrijker dan menigeen denkt.

Naam van het beestje
Good old Shakespeare wees er al op: What’s in a name? 
Zo bestaat er een term in onze werkvelden die tijdens de 
coronacrisis aan naamsbekendheid won, het zogenaamde Field 
Lab. Soms staat een Field Lab voor een vorm van incorporatie, 
een andere keer weer voor hybridisering. Vaak gaat het ook om 
een combinatie van verschillende leeromgevingen. Onderstaand 
schema is een collage van termen die je in de praktijk kunt 
tegenkomen. Daarbij moet je goed voor ogen houden dat 
het niet gaat om de naam van het beestje, maar hoe hier 
invulling aan wordt gegeven. Term X kan bij organisatie Y voor 
incorporatie staan en bij organisatie Z juist voor hybridisering.
 

We zien steeds vaker combinaties van diverse leeromgevingen 
op één buitenschoolse locatie. Partijen vanuit ‘school’ en ‘werk’ 
creëren dan gezamenlijk een setting waarin op verschillende 
manieren en in verschillende samenstellingen maatschappelijke 
vraagstukken worden aangepakt. Het gaat dan om vraagstukken 
op het snijvlak van disciplines, zoals ziektepreventie of het 
bevorderen van participatie. Zo doen meerdere studenten 
van het Instituut voor Recht mee aan het project Durf! waarin 
studenten vanuit een vaste locatie in de wijk werken aan 
activiteiten voor de lokale jeugd. Zij werken daarbij samen 
met studenten van andere hbo-opleidingen, zoals cultureel 
maatschappelijke vorming en communicatie, en met studenten 
van de mbo-opleiding eventmanagement. Zij organiseren samen 
evenementen in de wijk, bij voorkeur mét de doelgroep en in 
nauw overleg met het jongerenwerk en andere netwerkpartners. 
Op dezelfde locatie doen studenten uit de gezondheidszorg 
en het sociale domein onderzoek naar mogelijkheden om het 
welzijn van diezelfde jongeren te bevorderen. Zo leren studenten 
van en met elkaar, over de grenzen van disciplines heen.

Belangrijke rol docententeams
Het creëren van leeromgevingen is geen topdown gebeuren. 
Niettemin is het een winstpunt dat de Hogeschool Utrecht 
dat tot haar beleid, ja zelfs tot een speerpunt maakt. De HU 
wil samen met de beroepspraktijk en de samenleving een 
lerend netwerk vormen, waarin volop sprake is van co-creatie 
(HU in 2026 – Ambitieplan Hogeschool Utrecht). Maar als de 
noodzaak daarvan niet wordt ervaren en opgepakt door de 
docententeams blijft dit speerpunt steken in een goede voorzet 
die voor open doel wordt gemist. En gemiste kansen keren 
niet weer, zoals we weten. Hiervoor werden al voorbeelden 
gegeven van initiatieven van docenten van het Instituut voor 
Recht. Ze zijn er dus al. Gelukkig maar! Het is het van eminent 
belang om dit soort initiatieven ook onderdeel te laten zijn van 
de agenda’s van teamvergaderingen en in te zetten op verdere 
curriculumontwikkelingen met aandacht voor afstemming, 
incorporatie en hybridisering. Dat moet een duurzaam proces 
zijn waarbij de docenten blijven bouwen aan die leeromgevingen 
tezamen met het beroepenveld. Anders dan bij co-creatie is 
hierbij sprake van co-constructie. Wat is het verschil? Bij co-
constructie zet je in op een meer duurzaam proces van ontwerp 
en samenwerking, ook in de uitvoering. Dit vraagt om duidelijke 
afspraken op strategisch, tactisch en operationeel niveau over 
de verschillende elementen van de leeromgeving. Op die manier 
kunnen de HU en het werkveld gezamenlijk bouwen aan relevant 
en praktijkgericht onderwijs dat de studenten optimaal toerust 
voor de uitdagingen van de juridische beroepspraktijk! 

Paul van Grinsven
m.m.v. Erica Bouw 

OP DE GRENS 
VAN SCHOOL EN WERK
DE AFGELOPEN JAREN VERRICHTTE 
ERICA BOUW EEN BREED ONDERZOEK 
IN HET KADER VAN LEEROMGEVINGEN 
OP DE GRENS VAN SCHOOL EN 
WERK. DAAROP IS ZE IN JUNI 2021 
GEPROMOVEERD AAN DE OPEN 
UNIVERSITEIT. DE AUTEUR VAN 
DIT PROEFSCHRIFT HOOPT DAT DIE 
NOESTE ARBEID CONCREET WORDT 
VERTAALD NAAR HANDELINGEN. 
EEN VERTAALSLAG NAAR DE 
PRAKTIJK IS DERHALVE NODIG OM 
DE WETENSCHAPPELIJKE INHOUD 
VAN EEN PROEFSCHRIFT TE KUNNEN 
TOEPASSEN. 
Daarom ligt in dit artikel de nadruk op wat haar 
promotieonderzoek in praktische zin kan betekenen voor het 
Instituut voor Recht en zijn beroepspraktijk. De kardinale vraag 
daarbij is: hoe ontwerpen we binnen het Instituut voor Recht de 
in het proefschrift uitgewerkte leeromgevingen? 
Uit het promotieonderzoek blijkt dat het bij ontwerpen van 
leeromgevingen op de grens van school en werk belangrijk is om 
te kijken naar hoe de verbinding tussen de twee werelden wordt 
gerealiseerd. 

 

Zoals het schema duidelijk maakt, presenteren leeromgevingen 
zich in verschillende gedaanten. Er kan sprake zijn van drie 
variaties: afstemming, incorporatie en hybridisering. Alle drie 
vormen kunnen naast elkaar bestaan. De gemene deler is dat 
het gaat om (kwalificerend) beroepsonderwijs en dat er sprake 
is van verbinding tussen school en werk, in oplopende mate van 
integratie. Binnen ons instituut zijn alle drie vormen al aanwezig, 
zij het dat de hybridisering nog in de kinderschoenen staat. Ook 
de incorporatie kan nog meer duurzaam ontwikkeld worden.

Concrete voorbeelden  
Een typisch voorbeeld van afstemming is de bekende stage 
die studenten bij een werkorganisatie lopen. Er is in dat geval 
sprake van een begeleidende docent vanuit school en een 
praktijkbegeleider op de werkplek. Van wezenlijk belang is 
dan de vraag: wie doet wat? Zo kan de school waarde hechten 
aan het beschrijven van de ontwikkeling van de competenties 
tijdens de stage, terwijl de praktijkbegeleider meer let op de 
kwalitatieve bijdrage aan het werk. Om te voorkomen dat de 
beoordeling van de stage vanuit verschillende perspectieven tot 
grensconflicten tussen deze twee actoren leidt, is een essentieel 
element in het ontwerp van deze leeromgeving dat de rollen 
vooraf helder zijn geformuleerd en bovenal gecommuniceerd. 

Bij incorporatie haal je het beroepenveld je opleiding binnen of 
ga je met een deel van school naar de beroepspraktijk toe. Onze 
opleidingen hebben de afgelopen jaren hierin grote stappen 
gezet. Het nieuwe afstuderen bij ons Instituut voor Recht is daar 
een voorbeeld van: de student ontwikkelt een beroepsproduct in 
opdracht van het werkveld. Op eerdere tijdstippen in de huidige 
curricula wordt al volop ruimte geboden om opdrachten vanuit 
de praktijk het onderwijs binnen te halen. Zo werken studenten 
bij de modules Legal Empowerment Lab en Profileren in de 
praktijk van de juridische deeltijdopleidingen aan relevante 
producten voor hun eigen organisatie. Denk bijvoorbeeld aan 
een folder of instructiefilmpje voor bepaalde klantgroepen 
of een praktische handleiding voor collega’s die moeten 
schakelen naar een andere werkwijze. Bij de voltijdopleidingen 
zie je dat studenten al in de eerste jaren kennismaken met de 
beroepspraktijk, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen in 
Utrechtse wijken.  

Een goed voorbeeld van hybridisering is een onderzoekseenheid 
uit het promotieonderzoek: Het Juridisch Spreekuur van 
de Hogeschool van Amsterdam. Hoewel wij bij het Instituut 
voor Recht ook een vergelijkbare ‘rechtswinkel’ kennen, is in 
Amsterdam het ontwerp van deze vorm van hybridisering al 
meer dan een decennium lang doorontwikkeld. Niet alleen is 
er sprake van een juridisch spreekuur bij de hogeschool maar 
de studenten draaien ook spreekuren in de wijken. Omdat 
er bij deze leeromgeving sprake is van een nieuwe maar ook 
duurzame organisatiestructuur, kun je hier met recht spreken van 
hybridisering. Tabel 1 Drie manieren om school en werk te verbinden

Tabel 2 Rijkheid aan termen voor leeromgevingen op de grens 
van school en werk

Erica Bouw bracht verschillende leeromgevingen in kaart
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ALLES VOOR JULLIE
‘MOEITELOOS 
SCHAKELT HIJ IN ZIJN 
BOEK TUSSEN ZIJN 
HARTVERSCHEURENDE 
FAMILIEGESCHIEDENIS 
EN HET BELANG VAN HET 
DELEN DAARVAN IN ZIJN 
LESSEN. BIJ HET LEZEN 
VAN IEDER HOOFDSTUK 
WERD IK OVERTROEFD 
DOOR DEZE DIDACTISCHE 
VONDST.’

“ VOLOP AANDACHT VOOR VERBINDING 
ZOEKEN EN ENTHOUSIASMEREN”

het hoofdstuk ‘Ik leef nog’. Amin verhaalt 
daarin over het onnodig gebruik van 
mobiele telefoons tijdens de les. Zijn 
aanpak is fenomenaal. In plaats van boos 
te worden, vertelt hij bijna in detail over 
de vlucht van zijn moeder uit Irak terwijl 
zij haar eigen moeder, ‘ummi’, moest 
achterlaten. Na wat omzwervingen door 
verschillende landen met de kleine Amin 
op haar arm, kon ze haar eigen moeder 
pas jaren later telefonisch bereiken. Nadat 
Amin is uitverteld, kijkt hij de studenten 
aan: ‘Dus wat was er ook alweer zo 
dringend aan jouw appje?’

Hoe wil je dat ik je benader?
Die verbinding met studenten draait bij 
hem om één centrale vraag: hoe wil je 
dat ik je benader? Ik zou die vraag graag 
in kritische zin willen herformuleren in 
voetbaltermen. Moet de student de 
bal altijd in de voet gespeeld krijgen 
of mag hij ook wel eens op een bal 
lopen die er een paar meter vandaan 
komt? Soms moet een docent iets doen 
waarvan de student (nog) niet beseft 
dat dit goed voor hem of haar is. Die 
andere benadering had wat mij betreft 
wat meer aandacht mogen krijgen in 
het boek. Hij volstaat met het aanhalen 
van een ingreep door zijn ouders. Die 
haalden hem van voetballen af, omdat 
dit ten koste ging van zijn middelbare 
schoolprestaties. Pas later zag hij in dat 
dit voor zijn eigen bestwil was. Amin 
verplaatst zich ook graag in de leefwereld 
van zijn studenten, kijkt naar dezelfde 
series en luistert naar de radiozender 
FunX, dezelfde zender waarvan diskjockey 
Morad el Ouakilli werd bedreigd door 
fanatieke moslimfanaten omdat hij tijdens 
‘Ramadan Late Night’ muziek draaide. Die 

door mij toegevoegde bijzin past denk ik 
niet in Amins optimistische levensvisie. 
Toch hoop ik dat hij dat soort vervelende 
gebeurtenissen ook met zijn studenten 
deelt. En daar waar hij stelt ‘als het aan 
mij ligt, wil ik zoveel mogelijk weten 
van de student’, roept ook deze uitroep 
een vraag bij mij op: mag een docent 
in dezelfde WhatsApp groep zitten als 
studenten met alle privé-communicatie 
van dien? Het antwoord vind ik niet in zijn 
boek. Wel tref ik er een andere grens aan:

Straattaal 
Toch kom ik wat ‘Hollandse straattaal’ 
in het boek tegen. Als zuiderling 
verafschuw ik uitdrukkingen en woorden 
als ‘kat in het bakkie’, ‘een bakkie koffie’ 
en ‘doei’. Alsof je met schuurpapier 
over een stoeptegel wrijft. Verheugd 

ben ik daarentegen over het nimmer 
verloochenen van zijn Iraakse afkomst met 
een afsluitende conclusie aan het eind 
van het boek: ‘Ik ben een gezegend man.’ 
Dat zul je een autochtone Hollander niet 
snel horen zeggen. Tja, en dan nog het 
onnodig gebruik van Engelse termen: 
social skills, I’m out, I don’t care, I know 
maar so what, You name it! En dat voor 
een schrijver die op de middelbare school 
een 10 voor Frans haalde! Beter had hij 
student of docent ‘beaucoup de courage’ 
kunnen toewensen. ‘Maar…’ hoor ik u al 
brommen, ‘jij doet toch precies hetzelfde 
aan het begin van je recensie!’ Nee hoor, 
het Engels is daar functioneel gebruikt. 
Die onvertaalbare zin is afkomstig van His 
Royal Highness Prince. Zijn onovertroffen 
uitdrukking ziet hier op een even 
relevante naamkwestie. Als gevolg van 
een misverstand bij de vertaling door 
een tolk zijn twee antwoorden van Amins 
ouders door elkaar gegooid, namelijk de 
antwoorden op de vragen ‘hoe heet jullie 
kind?’ en ‘waar komen jullie vandaan?’ 
Vandaar Irak als voornaam. 

Tot slot. Hollandse straattaal en Engelse 
termen hebben niet kunnen verhinderen 
dat ik mij gelukkig prijs met dit vlot 
geschreven boek. De aforismen van 
levenswijsheden die ik erin aantrof, 
zijn een welkome aanvulling op de 
gebruikelijke competenties en leerdoelen. 
Gaat dat lezen en handel daarnaar. Bonne 
chance!

Amin Assad, Alles voor jullie, uitgeverij 
Deviant 2021, ISBN 9789463264570. 
 
Paul van Grinsven

Laten we maar meteen met de 
deur in huis vallen. Ondanks een 
leeftijdsverschil van bijna 30 jaar zijn er 
meer overeenkomsten dan verschillen 
tussen de recensent en Amin Assad, the 
artist formerly known as Irak Assad, de 
auteur van het boek ‘Alles voor jullie’. We 
kwamen beiden uit voor de voetbalclub 
Elinkwijk, verloochenen onze afkomst 
niet, zijn beiden stapelaars na een te laag 
ingeschat schooladvies en zijn de zonen 
van een trotse ouder die teleurgesteld 
reageerde toen we na onze rechtenstudie 
niet de advocatuur ingingen. Bij het lezen 
van Amins onderwijsvisie schitterden mijn 
ogen. Eindelijk eens een onderwijsboek 
van een collega in het hoger onderwijs 
die niet blijft steken in het afstandelijk 
geneuzel over competenties, leerdoelen 
en wat al niet meer. Nee, Amin is niet 
van de afvinklijstjes en vraagt volop 
aandacht voor het verbinding zoeken met 
en enthousiasmeren van studenten in de 
klas. Daarnaast geeft hij zijn studenten 
graag levensinzichten mee die verder 
reiken dan de te behandelen stof. Die 
hoofdtaak van een docent staat echter 
onder druk: ook Amin wordt overspoeld 
met taken die niet tot de kern van het 
docentschap behoren. U begrijpt het al, 
dit boek dient onder het kussen te liggen 
van iedere onderwijskundige, manager en 
docent in het mbo of hbo. 

Ummi
Toch plaatst Amin een lange disclaimer 
aan het begin van zijn boek: niet de beste 
jurist, niet de beste didacticus, niet de 
beste pedagoog. Die verontschuldigende 
toon komt nog een aantal keer in het 
boek terug. Telkens wanneer hij zijn 
onderwijsvisie etaleert – kwetsbaar 
opstellen en verbinding zoeken met 
de student − haast hij zich te zeggen 
dat ‘studenten uiteindelijk wel de toets 
moeten halen’ en ‘moeten bewijzen dat 
ze de inhoud van het vak beheersen’. 
Nergens voor nodig. Veel belangrijker 
is het om te weten waarin de schrijver 
zich van andere docenten onderscheidt. 
Amin brengt zijn familiegeschiedenis in 
bij de lessen die hij geeft. Moeiteloos 
schakelt hij in zijn boek tussen zijn 
hartverscheurende familiegeschiedenis 
en het belang van het delen daarvan 
in zijn lessen. Bij het lezen van ieder 
hoofdstuk werd ik overtroefd door deze 
didactische vondst. Hierdoor verkrijgt 
Amin de gewenste verbinding met zijn 
studenten. Het hoogtepunt trof ik aan in 

Het is wel belangrijk om authentiek 

te blijven. De karikatuur van het in 

straattaal begroeten van de studenten 

of bepaald studentengedrag vertonen 

om te ‘connecten’ slaat de plank 

volledig mis. Dit is ook verre van 

mijn boodschap en het werkt eerder 

beschadigend dan verbindend. 

Studenten voelen feilloos aan of je 

oprecht bent of dat je iets alleen maar 

vraagt voor de vorm. 
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C A R R I È R E

In 2017 rondde Sabine Wisseborn haar studie HBO-Rechten 
af. Inmiddels werkt zij alweer enkele jaren bij de reclassering. 
Een verrassende keuze die niet direct aansluit op haar studie. 
“Dat klopt inderdaad. De meeste van mijn collega’s hebben 
een opleiding Social Work of Sociaal Juridische Dienstverlening 
afgerond. Terwijl ik Rechten heb gestudeerd en bij ARAG 
Rechtsbijstand stage heb gelopen. Bij ARAG kreeg ik een breed 
pakket aangeboden; van burenruzies tot verzekeringsgeschillen. 
Na mijn stage kon ik daar blijven werken. Het werk was 
interessant, maar het klantcontact was ook lastig, mensen wilden 
meer van mij dan ik kon bieden. Ik miste de verdieping.”

“Eerder had ik een minor gevolgd over (werken in gedwongen 
kader). De minor ging over psychologie en criminologie. De 
mens staat meer centraal en je gaat ook bekijken hoe en waarom 
mensen tot dingen komen. Die minor verliep heel soepel 
waaraan ik merkte dat dit onderwerp echt mijn interesse had.”

“Na enkele jaren bij ARAG te hebben gewerkt kwam ik een 
vacature tegen bij de reclassering. Ik heb de gok gewaagd. 
Ik heb eerlijk aangegeven dat ik nog veel te leren heb, vooral 
op het gebied van gespreksvoering, maar dat ik wel kennis 
meebreng van het strafrecht. Ik weet hoe het OM werkt en ik 
kan vonnissen lezen. Ik werd aangenomen en merkte al snel dat 
dit werk mij lag. Het praten met cliënten ging mij goed af. Vanuit 
de reclassering word je opgeroepen als getuige deskundige in 
strafzaken. Het hielp mij dat ik al vaker voor een rechter had 
gestaan. Wat ik had geleerd tijdens mijn opleiding en bij ARAG 
bleek ook in een andere context heel bruikbaar. Het werk is zeer 
afwisselend. De dagen vliegen voorbij, ook na drie jaar is dat 
nog zo.”

Op mijn vraag hoe de overstap voor haar geweest is en wat ze 
heeft geleerd van haar werk bij de reclassering vertelt Sabine 
dat ze in de eerste plaats met zichzelf geconfronteerd werd. 
“Door dit werk werd ik gedwongen om naar mijzelf te kijken; 
hoe ben ik, wat triggert mij en waarom. Opeens werd het 
belangrijk om mijzelf beter te gaan begrijpen. Dat is nodig om 
met een open blik met mensen te kunnen werken. Ik heb met 
veel verschillende lagen in de maatschappij te maken, en met 
verschillende culturen. Daardoor zie ik scherper hoe ik zelf in 
het leven sta. Ik wil mensen niet mijn denkbeelden opleggen. 
Iedereen moet zijn of haar eigen keuzes maken en eigen richting 
bepalen. Ik kan hen daarbij ondersteunen. Alleen als er wat 
misgaat, of er dingen spelen die veel spanning opleveren, dan 
moeten wij als reclassering daar iets mee. Ik ben echter gestopt 
te denken dat wat voor mij goed is, ook goed is voor anderen.”

“Aan studenten en startende professionals zou ik willen 
meegeven: leg jezelf niet teveel druk op! Het nadenken over wie 
je bent, wat je kunt en waar je last van hebt, begint al tijdens je 
studie. Ik was bijvoorbeeld tijdens mijn studie best faalangstig. 
Ik vatte alles op als een bevestiging dat ik het allemaal niet kon. 
Tijdens mijn stage heb ik gemerkt dat ik heel praktijkgericht ben, 
dat daar mijn kracht ligt. Je moet je talenten ontwikkelen, maar 
je weet als je gaat studeren nog niet waar die talenten liggen. 
Gun jezelf de ruimte om dat te ontdekken! Kijk wat je ergens van 
vindt, en neem dat weer mee in je zoektocht naar andere banen. 
Zie dat niet als falen en durf verder te kijken.” 

Floor Loppersum

RECLASSERING: WERKEN MET EEN OPEN BLIK
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“DOOR DIT WERK WERD IK 
GEDWONGEN OM NAAR MIJZELF 

TE KIJKEN”

BEREIKBAARHEID VAN 
SCHULDHULPVERLENING 
HOE KAN HET DAT IN EEN LAND 
ALS NEDERLAND ZOVEEL BURGERS 
WONEN DIE ARMOEDE EN SCHULDEN 
ERVAREN? EEN VRAAG DIE IK MIJZELF 
HEB GESTELD NA HET VOLGEN 
VAN HET COLLEGE ‘ARMOEDE EN 
SCHULDEN’ TIJDENS DE MODULE 
MENSENRECHTEN EN DUURZAME 
ONTWIKKELING.

Uit onderzoek van het Nibud in 2020 is gebleken dat maar liefst 
een vijfde deel van de inwoners van Nederland problematische 
schulden heeft. Omgerekend betreft het meer dan een miljoen 
mensen. Het gaat hierbij dan om schulden waarbij burgers 
hun rekeningen niet meer kunnen betalen en een achterstand 
hebben opgelopen, waarbij terugbetalen erg lastig of zelfs niet 
meer mogelijk is. 
 
Tijdens mijn jeugd heb ik meegemaakt wat het betekent om in 
een gezin te leven met problematische schulden. Hier heb ik 
gezien hoe lastig het voor een moeder is om haar kinderen te 
moeten vertellen dat speelgoed en soms zelfs eten, niet gekocht 
kan worden en elke euro telt. Zelfs wanneer dit betekent dat 
je geen zakgeld krijgt en je de euro die je hebt gevonden op 
straat, aan je moeder geeft zodat ze iets te eten kan kopen. 
 
Keuzes
Schulden zorgen vaak voor ‘domme keuzes’, omdat burgers 
het oog op de lange termijn verliezen en enkel nog de korte 
termijn voor ogen hebben. Zij kijken naar wat er vandaag 
gekocht en betaald moet worden en verliezen daarmee het 
oog op de lange termijn, met als gevolg dat er aan het eind 
van de maand bijvoorbeeld geen eten meer op tafel staat of de 
energierekening niet betaald kan worden. En niet alleen dat, de 
schulden worden hierdoor alleen nog maar groter. 
 
Mensen met schulden zijn vaak helemaal niet dom, maar hebben 
een steuntje in de rug nodig en een toegankelijk en overzichtelijk 
systeem dat mensen helpt door duidelijke procedures te creëren 
bij bijvoorbeeld het aanvragen van toeslagen en uitkeringen. 
De huidige systemen waarin burgers deze procedures moeten 
doorlopen zijn voor mensen mét digitale vaardigheden vaak al 
lastig te begrijpen. 
 
Bewindvoering
Bewindvoerders regelen de geldzaken en administratie van hun 
cliënten. Zij controleren of cliënten bijvoorbeeld loon, pensioen, 
toeslagen en uitkeringen hebben ontvangen, en ondersteunen 
cliënten bij het aanvragen van die uitkeringen. Zij ervaren 
problemen met toeslagen vanaf de eerste rij en hebben te 
maken met problemen rondom bijvoorbeeld de Participatiewet, 
Wajong-uitkeringen, het Centraal Justitieel Incassobureau en 
vorderingen van de Belastingdienst.
 

“EEN ANONIEME CHATBOX VOOR LAAGDREMPELIGE SCHULDHULPVERLENING”
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C A R R I È R E

Als kersverse docent is Malik Arbaj in september van dit 
studiejaar aan de slag gegaan bij de opleiding HBO-Rechten. 
Een ‘oude bekende’ van hem. “Van 2010 tot en met 2014 volgde 
ik de opleiding HBO-Rechten aan deze hogeschool”, vertelt 
Malik. “Ik begon aan de opleiding met het doel om advocaat te 
worden, zoals waarschijnlijk veel studenten. Na een jaar wilde ik 
de overstap maken naar de universiteit, maar toen ik de boeken 
bekeek ging ik mij serieus afvragen of dat wel de juiste keuze 
zou zijn voor dat moment. Ik wilde mijzelf als persoon verder 
ontwikkelen en dat kon op het HBO. Ik kwam er ook achter dat 
je met een HBO-Rechten opleiding heel veel kanten op kunt en 
dat de opleiding goed aansluit op de praktijk. Na rijp beraad 
besloot ik eerst het HBO af te maken en daarna verder te kijken. 
Achteraf gezien ben ik heel blij met die keuze!” 

Op mijn vraag waar Malik in het derde studiejaar stage heeft 
gelopen, vertelt hij over zijn zoektocht naar een stageplaats. 
“Het was niet makkelijk voor mij om een stageplaats te vinden. 
Ik heb wel meer dan 30 bedrijven aangeschreven. Uiteindelijk 
heb ik via mijn netwerk een stageplaats gevonden bij de 
Omgevingsdienst waar het veelal gaat over milieurecht. Het was 
een leerzame stage waar ik zonder enige voorkennis aan ben 
begonnen aangezien het milieurecht helemaal nieuw voor mij 
was. Ik werkte vooral in opdracht van gemeenten aan (interne) 
adviezen, maar ging ook mee naar gerechtelijke procedures. Wat 
ik heb gemist is het contact met cliënten. Dat is mij in die tijd 
heel duidelijk geworden”. 

DOCEREN MET PASSIE
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“ MET MIJN KENNIS, ERVARING EN ACHTERGROND 
PROBEER IK HANDVATTEN TE BIEDEN”

Na afronding van de opleiding HBO-Rechten heeft Malik alsnog 
de overstap gemaakt naar de Radboud Universiteit Nijmegen. 
“Eerst volgde ik een pre-master, aansluitend de master 
ondernemingsrecht. Naast mijn opleiding werkte ik nog 36 uur 
per week in ‘mijn gemeente’, Woerden, als beleidsadviseur 
openbare orde en veiligheid. Het werk bij de gemeente vond ik 
erg leuk en divers. Daarbij vond ik het heel leuk om in mijn eigen 
stad te werken aan de uitdagingen die daar actueel zijn.”

“Na het behalen van mijn titel bleef ik werken bij de afdeling 
Openbare orde en veiligheid van de gemeente. We waren druk 
met ondermijning en de aanpak van overlast gevende inwoners. 
Inhoudelijk was het werk interessant. Vaak had ik te maken 
met inwoners die naast het strafrecht ook via het bestuursrecht 
werden ‘gedwongen’ om hun leven te beteren. Zowel juridisch 
als maatschappelijk probeerde ik bij te dragen aan het leefbaar 
houden voor alle inwoners. Je moet goed luisteren en denkt 
actief mee over passende oplossingen. De communicatie 
met inwoners maakte het werk heel interessant.  Ik heb veel 
gehad aan wat ik bij de opleiding HBO-Rechten heb geleerd. 
Enerzijds juridische kennis en vaardigheden, maar ook veel 
gespreksvaardigheden.”

In september 2021 is Malik in dienst getreden van de 
Hogeschool Utrecht als docent recht. “Ik had al tijdens mijn 
opleiding aan de HU de ambitie om docent te worden. Vanuit 
mijn werkzaamheden voor de Opleidingscommissie stond ik 
geregeld voor collegezalen. Dat vond ik erg leuk en inspirerend. 
Ik heb daarnaast ook ervaring met huiswerkbegeleiding. Het 
overbrengen van kennis ging mij goed af. Ik heb altijd contact 
gehouden met de opleiding en zo nu en dan gastlessen 
gegeven, en ik nam deel aan de werkveldcommissie. Hoewel 
afscheid nemen van het werk bij de gemeente niet eenvoudig 
was, biedt het docentschap mij de mogelijkheid om mij verder te 
ontwikkelen. Iets dat voor mij belangrijk is.” 

“Doceren doe ik met passie. Ik vind het geweldig en krijg ook 
mooie reacties van studenten. Die blijk van waardering geeft 
mij veel energie en kracht. Ook is het heel leuk om nu collega’s 
te zijn met mijn oude docenten en heb ik meer respect voor de 
docenten die ik heb gehad. 

Voor mij is de kern van het docentschap betrokkenheid. Dat wil 
ik uitdragen en dat kan alleen als eenieder zich veilig voelt in 
mijn lessen. Dit creëer ik door studenten actief te betrekken. 
Voor de individuele studenten die ik onder mijn hoede heb 
is mijn missie dat ik probeer iedere student zo goed mogelijk 
te helpen met de uitdagingen die ze tegenkomen, zodat ze 
uiteindelijk de eindstreep van hun studie behalen. Elke student 
heeft een verhaal! Met mijn kennis, ervaring en achtergrond 
probeer ik handvatten te bieden zodat de student eindigt met 
een diploma op zak!” 

Floor Loppersum

Bij overheidsvorderingen lijkt de overheid soms een 
tegenstander te zijn van de burger waar het om gaat. Boetes 
die op verkeerde adressen terechtkomen, worden verhoogd. 
De verhoging moet betaald worden door een persoon die al 
financiële problemen heeft. Uitkeringen worden teruggevorderd 
omdat adressen niet of niet goed bekend zijn, maar iemand die 
een bijstandsuitkering heeft, kan een hoge vordering natuurlijk 
niet zomaar betalen. De overheid zelf lijkt dan ook onderdeel 
van het probleem wanneer het gaat om problematische schulden 
onder burgers.
 
Armoede bestrijden is een belangrijk maatschappelijk doel. Maar 
daarnaast is het voor de burger die het betreft, een erg pijnlijk 
en stressvol probleem. Hoe kunnen we schuldhulpverlening 
toegankelijker maken voor mensen met financiële problemen, 
zodat iedereen kans heeft op een goed leven?
 
Buddy-Chatbox
Het antwoord op deze vraag is misschien wel helemaal niet zo 
moeilijk. Voor veel mensen is de drempel om hulp te vragen 
erg groot. In de huidige coronatijd wordt er veel geadverteerd 
met chatboxen waarbij burgers bijvoorbeeld anoniem kunnen 
chatten over hun depressies. Dit is een laagdrempelige vorm van 
hulpverlening waarbij iemand niet direct naar een professional 
hoeft te stappen. Zo ben ik dan ook op het idee gekomen voor 
een anonieme chatbox waar burgers terechtkunnen voor een 
laagdrempelige vorm van schuldhulpverlening.
 
In deze chatbox kunnen burgers die eerder financiële zorgen 
of problemen hebben gehad, anoniem chatten met burgers 
die op dit moment kampen met rekeningen die zij niet kunnen 
betalen of schulden die zij lastig kunnen overzien. Dit is een 
laagdrempelige manier die wellicht precies het juiste duwtje in 
de rug kan geven om problematische schulden te voorkomen. 
 
Er lopen al projecten vanuit bijvoorbeeld gemeenten waarbij zij 
burgers benaderen die financieel onder water dreigen te gaan. 
Hiermee kan wellicht deels voorkomen worden dat financiële 
problemen onnodig uit de hand lopen. Zo ook met de Buddy-
Chatbox. 
 
Helaas is natuurlijk niet iedereen digitaal vaardig en zal de 
doelgroep die niet over digitale vaardigheden beschikt op een 
andere manier bereikt moeten worden. Een doelgroep die 
hier wel goed mee te bereiken is, zijn studenten. Zij zijn vaak 
wel digitaal vaardig en weten als geen ander om te gaan met 
chatboxen. 

Ik hoop dan ook dat dit product in de toekomst uitgewerkt kan 
worden, om zo studenten die financiële zorgen of problemen 
ervaren, op tijd te kunnen helpen. En wanneer wij als burger op 
jonge leeftijd goed leren omgaan met financiën en eventuele 
problemen, zullen er op de lange termijn wellicht minder burgers 
zijn die leven onder de armoedegrens. 

Lisanne Datema Lisanne Datema
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EIGEN SCHULD, DIKKE BULT
LANGDURIGE ARMOEDE IS EEN 
SOCIAAL-ECONOMISCH PROBLEEM, 
MET EEN JURIDISCHE KANT DIE RAAKT 
AAN DE GRONDWET.  

Ik las het verhaal van Corrie. Plots gescheiden, verantwoordelijk 
voor de opvoeding van haar vier zoons. Mentaal gebroken, 
geen kracht meer om te werken. Niet alleen Corrie, maar ruim 
een half miljoen personen leven in langdurige armoede, door 
een verminderd ‘doenvermogen’. Het is de groep van de wel 
‘willers’, de wel ‘kunners’, maar de even niet ‘lukkers’.

In de honoursmodule mensenrechten en duurzame ontwikkeling 
hebben we samen gekeken naar manieren om Nederland een 
beetje duurzamer te maken. Waar ligt het probleem en waar ligt 
de oplossing? Mijn bijdrage aan een duurzamer Nederland lever 
ik door in een brief aan de Tweede Kamer de focus te leggen op 
de grote onzichtbare groep ‘niet lukkers’. De groep die behoefte 
heeft aan een beleid waarin zij meetellen in de uitvoering. 

Lotte van Os

“ DE OVERHEID MOET HAAR BEVOLKING VERZEKEREN 
VAN EEN MENSWAARDIG BESTAAN”

echter wel dat ‘een onderscheid betreffende de in de bepalingen genoemde gronden, in beginsel slechts pas wordt 
toegelaten als daarvoor zwaarwegende redenen bestaan’. Het maakt dus wel degelijk uit of een grond expliciet is 
vermeld of niet. 

Noodzakelijke vermelding
De expliciete vermelding van ‘sociale afkomst’ is wél noodzakelijk. Noodzakelijk omdat het de bestaanszekerheid, die 
de overheid moet bieden krachtens artikel 20 van de Grondwet, nu in de weg staat. Volgens artikel 20 lid 1 van de 
Grondwet is het aan de overheid om zorg te dragen voor de bestaanszekerheid en de welvaart van de Nederlandse 
bevolking. Een meer specifieke beschrijving ter invulling vindt men in artikel 25 van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. De overheid moet haar bevolking wettelijk gezien, verzekeren van een menswaardig bestaan. 
Het is haar plicht. 

Helaas is een menswaardig bestaan, zoals dit moet worden gewaarborgd, nog geen realiteit voor allen. In ons land 
bevinden zich nog ruim een half miljoen personen die langdurig leven rond de armoedegrens. ‘Nog’ omdat we 
streven naar een samenleving waarin niemand in armoede hoeft te leven. 

‘Doenvermogen’
Als men echt goed luistert naar deze personen, is dit een groep waarvan het overgrote deel kampt met een probleem 
dat in geen jaren is erkend. Personen in armoede met de daarbij ontstane schulden kan men onderverdelen in 
twee groepen: ‘niet willers’ en ‘niet kunners’. De ‘niet willers’ zijn u bekend. Maar wat is er aan de hand met die 
overgebleven groep? Deze ‘niet kunners’ kennen een (tijdelijk) verminderd ‘doenvermogen’. Die persoon weet 
dat hij moet reageren, beschikt over die vaardigheden, maar doet dit niet. Enveloppen worden niet opengemaakt, 
formulieren worden niet opgestuurd. Het ‘lukt’ niet om te handelen. Het is de groep die schreeuwt om aandacht, 
en vooral erkenning. Het zijn de personen die vallen onder de stijgende lijn van langdurige armoede. De 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) erkent het bestaan en de urgentie van het ‘doenvermogen’ 
in 2017 met een rapport. 

Middels dit rapport vraagt de WRR aandacht voor de niet-cognitieve vermogens van de burger. Het rapport geeft aan 
dat ‘doenvermogen’ bestaat uit drie verschillende persoonskenmerken: temperament, zelfcontrole en overtuiging. Zo 
kan de een zeer ondernemend zijn van aard, waar de ander moeilijke situaties het liefst ontwijkt. Ook acht de WRR 
de impact van stress op het functioneren van de persoon cruciaal. Stress ondermijnt ons functioneren. Men is minder 
gevoelig voor feitelijke informatie en zal alleen kortzichtig handelen vanuit eigenbelang. Op deze manier zorgen 
armoede en schulden ervoor dat deze persoon nóg armer wordt. 

Naast denkvermogen is ‘doenvermogen’ dus minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de 
participatiesamenleving te kunnen voldoen. 

Internationale regelgeving
Daarnaast wijs ik u op internationale regelgeving waar wij aan zijn verbonden. Artikel 14 van het Europees Verdrag 
tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden verbiedt discriminatie. Dit artikel noemt 
echter wel expliciet dat er geen onderscheid mag worden gemaakt op grond van sociale afkomst. Daar waar ons land 
dit heeft weggelaten, kennen alle andere internationale verdragen deze strekking wel (art. 30 Europees Handvest 
herziene versie). De grond van sociale afkomst wordt internationaal erkend. Door de noodzakelijkheid van deze 
erkenning binnen onze samenleving, acht ik het meer dan gepast deze grond weer toe te voegen aan onze nationale 
regelgeving, als zijnde een expliciet genoemd onderdeel van onze grondwet.

Het Nederlandse beleid is gevormd vanuit een rationeel perspectief, daar waar het om een realistisch perspectief 
vraagt. Het huidige beleid en de regelgeving zijn geen antwoord op de vraag of deze wel ‘doenlijk’ zijn voor de 
burger. Zolang deze groep met een verminderd ‘doenvermogen’ niet wordt erkend, zal de lijn van langdurige 
armoede niet afnemen. Erken de realiteit. Voer een realistisch beleid. Laat de bestaanszekerheid ook echt een recht 
zijn. Erken de problematiek van deze groep door hun expliciet de grond te bieden in onze nationale wetgeving 
zoals deze een plek heeft in de internationale regelgeving. Doe wat nodig is om deze mensen hun recht op 
bestaanszekerheid te eerbiedigen. 

Begin bij onze grondwet. 

Gegroet,

Lotte van Os 

Geachte leden van de Tweede Kamer, 

Een jaar geleden concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau dat het aantal Nederlandse burgers levend in 

armoede, fors daalde. Waar de armoede daalde, zette een andere lijn zich gestaag door. De lijn van personen levend 

in ‘langdurige’ armoede. Armoede gedurende een periode van minstens drie achtereenvolgende jaren. Deze koers 

lijkt niet te veranderen. De oorzaak van de beweging heeft te maken met nog niet erkende factoren en vraagt om een 

fundamentele wijziging. 

Ik verzoek u tot het wijzigen van artikel 1 van de Grondwet, door ‘sociale afkomst’ expliciet te vermelden als een op 

zichzelf staande grond. 

Artikel 1 van de Grondwet bindt ons aan een plicht tot gelijke behandeling. Gelijke behandeling waarin er geen 

onderscheid mag worden gemaakt tussen godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op 

welke grond dan ook. Eerder zijn de woorden ‘op welke grond dan ook’ toegevoegd. Deze woorden verruimen de 

reikwijdte van het artikel. Echter, het neemt de kracht weg van de expliciet genoemde gronden. Eerder is er door de 

Commissie Gelijke Behandeling een voorstel gedaan de expliciete gronden uit te breiden door toevoeging van ‘een 

handicap en chronische ziekte’. Dit is destijds niet ondersteund, te lezen in de Kamerstukken van 2005 en 2006. De 

regering stelde dat de huidige bepaling ieder al de nodige bescherming tegen discriminatie biedt. Daarnaast zou de 

toevoeging ook niet leiden tot een structurele verhoging van het niveau van de rechtsbescherming. De regering stelt 



THE FIRST THING WE DO, 
LET’S KILL ALL THE LAWYERS

Shakespeare (1564-1616) behoeft geen introductie. Al jarenlang 
prijkt The Complete Works of William Shakespeare in mijn 
boekenkast met al zijn toneelstukken erin. Maar hij schreef 
ook sonnetten. Anders dan zijn toneelstukken geven die een 
inkijkje in zijn persoonlijk leven. Pas geleden kreeg ik de prachtig 
vormgegeven verzamelbundel Vanzelfsprekend sonnetten, met 
als ondertitel The fourteen line challenge, cadeau. Ja, sonnetten 
tellen nu eenmaal veertien regels. Bij het lezen van sonnet 18 
van Shakespeare kreeg ik een ‘aha erlebnis’. Dat drukte ik 23 
jaar geleden al af op het geboortekaartje van mijn zoon. De 
eerste regel daarvan komt op als de zon: “Shall I compare 
thee to a summer’s day?” En de dertiende en veertiende regel 
verkrijgen eeuwigheidswaarde: 

So long as men can breathe, or eyes can see, 
So long lives this, and this gives life to thee.

Zoals wel meer gebeurt bij zijn teksten, ging ik er met mijn eigen 
interpretatie vandoor om het wonder der geboorte te bejubelen. 
Andere lezers zien in dit sonnet juist een duidelijke vingerwijzing 
voor de homofiele geaardheid van Shakespeare. Ook oneliners 
in zijn toneelstukken geven volop aanleiding tot interpretatie. 
Wat te denken van de slagzin (of slachtzin?) The first thing we 
do, let’s kill all the lawyers? Wat wil Shakespeare met deze 
controversiële zin in Henry VI zeggen? Zonder diep in te gaan op 
de geschiedenis van de War of the Roses – in Engeland stonden 
in die tijd de strijders met de rode rozen tegenover die met 
de witte − is het wel raadzaam om aan te geven wie deze zin 
uitkraamde. Dat was het character Dick the Butcher. Die naam 
suggereert een kwaadwillig persoon. Hij was een volgeling van 
de anarchist Jack Cade die graag de troon wilde bestijgen ten 
koste van Henry VI. Als een echte politicus belooft Jack Cade 
gouden bergen aan gewone mensen. Die konden geletterden, 
zoals advocaten, niet uitstaan. Uit Henry VI, deel 2, scène 2:

CADE. I thank you, good people, − there shall be no money;
all shall eat and drink on my score; and I will apparel them
all in one livery, that they may agree like brothers, and
worship me their lord.

DICK (shouts) The first thing we do, let’s kill all the lawyers.

Moraal van dit verhaal: niets is wat het lijkt. Shakespeare is 
juist wel geporteerd van advocaten. Hij ziet ze als hoeders 
van wat we tegenwoordig democratie zouden noemen en ze 
vervullen een belangrijke rol in de maatschappij om revolutie 
te voorkomen. Niettemin blijft het heerlijk om die beroemde 
slagzin zo af en toe uit zijn verband te rukken en bluffende 
advocaten daarmee om de oren te slaan.  

Paul van Grinsven

Portret van William Shakespeare door Dante Gabriel Rossetti, 
naar het portret van de hand van Martin Droeshout
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