DEELNEMERS AAN HET LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD
2005-2015
LECTOR
GUIDO WALRAVEN – LECTOR (2005-heden)
Guido Walraven studeerde Geschiedenis en Internationale Betrekkingen /Polemologie in Groningen.
Hij werkte aan de Rijksuniversiteit Leiden en der Universiteit Twente, bij de Algemene Rekenkamer
en bij verschillende onderzoek- en adviesbureaus. Hij is lector Dynamiek van de Stad aan Hogeschool
Inholland. Daar houdt hij zich onder meer bezig met stedelijk burgerschap, sociaal ondernemerschap,
de Wmo en (super)diversiteit.
Naast het lectoraat heeft hij een eigen onderzoek- en adviesbureau, vooral op het gebied van
onderwijs en grote steden problematiek.

LEDEN KENNISKRING
HELENNE VAN ADRICHEM – RESEARCH FELLOW (2015-heden)
Helenne van Adrichem is als socioloog afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij is
sinds 2009 werkzaam als docent bij de opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening en HBORechten van Hogeschool Inholland. Zij is daar docent, ontwikkelaar, begeleider van stages en
afstuderen en coördinator van de stage voor deeltijdstudenten. Helenne van Adrichem is eerder
werkzaam geweest bij de gemeente Rotterdam, de Algemene Rekenkamer en het ministerie van
VWS. Sinds september 2015 werkt Helenne van Adrichem een deel van haar tijd bij het lectoraat
Dynamiek van de Stad, met name voor de werkplaats en het implementatieteam Wmo.
DAVID TER AVEST – RESEARCH FELLOW (2013-heden)
David ter Avest studeerde Sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 2012
de master Stadsgeografie. Hij was eerder werkzaam bij onder meer het voormalige Ministerie van
VROM, het Nicis Institute, een onderzoeksbureau en een adviesbureau. Hij werkte veelal aan
ruimtelijke vraagstukken in en rondom de stad. Momenteel is David ook werkzaam als docent
Sociologie en als afstudeerbegeleider op Hogeschool Inholland.
INGRID BARTELS – RESEARCH FELLOW (2010-2012)
Ingrid Bartels studeerde Japanse Taal en Cultuur aan de Universiteit Leiden. Sinds eind 2003 is Ingrid
naast haar werkzaamheden binnen Inholland bezig met haar promotieonderzoek aan de Universiteit
Leiden over migratie en identiteit onder Brazilianen van Japanse afkomst.
Sinds 2001 werkt Ingrid bij Hogeschool Inholland Rotterdam als docent Braziliaans-Portugees.
Daarnaast is zij de coördinator van de afstudeerrichting Latin American Studies bij de School of
Marketing, Toerisme en Vrijetijdsmanagement
JAN DE BAS – RESEARCH FELLOW (2005-2008)
Jan de Bas studeerde Contemporaine Geschiedenis en Cultuureducatie. In 1999 promoveerde hij in
de Letteren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds 1990 is hij als docent verbonden aan de
pabo van Hogeschool Inholland.
HANNEKE VAN BLEEK – RESEARCH FELLOW (2005-2006)
Hanneke van Bleek was docent beeldende vorming bij de School of Education van Hogeschool
Inholland. Daarna werkte zij er als opleidingsmanager Inholland Select Studies.
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RADJINDER BHAGWANBALI – RESEARCH FELLOW (2006-2008)
Radjinder Bhagwanbali studeerde Contemporaine Geschiedenis, Economie van de
Ontwikkelingslanden en Sociologie. In 1996 promoveerde hij aan de Universiteit van Nijmegen.
Momenteel is hij werkzaam als opleidingscoördinator aan Hogeschool Inholland bij de School of
Communications & Media in Den Haag.
RICHARD DE BRABANDER – RESEARCH FELLOW (2005-2015)
Richard de Brabander studeerde Filosofie en Algemene Literatuurwetenschappen. In 2003
promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is docent filosofie, ethiek en onderzoek aan
het Cluster Social Work van Hogeschool Inholland te Rotterdam. Hij schreef onder andere Van
gedachten wisselen. Filosofie en ethiek voor zorg en welzijn (Bussum: Coutinho. 2013 2e herziene
druk). In 2014 verscheen Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn. De mythe van zelfredzaamheid
(Apeldoorn: Garant).
RON EMMERIK – RESEARCH FELLOW (2007-2009)
Ron Emmerik studeerde Geschiedenis en Bedrijfseconomie en heeft een postacademische Opleiding
Logistiek gevolgd. Hij is docent logistiek en kwaliteitszorg bij de School of Economics van Hogeschool
Inholland in Rotterdam.
ERIC HAAS – RESEARCH FELLOW (2005-2010)
Eric Haas studeerde Theoretische Psychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1995 promoveerde
hij aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkt sinds 1996 als docent sociale wetenschappen bij de
School of Social Work van Hogeschool Inholland in Rotterdam.
JOSIEN HOFS – RESEARCH FELLOW (2007-2015)
Josien Hofs studeerde Cultureel Werk aan de toenmalige Sociale Academie De Horst. Na een
loopbaan in de sector zorg en welzijn is zij nu programmadocent onderwijsontwikkeling en docent
post-hbo cursussen bij de School of Social Work van Hogeschool Inholland.
MONIQUE DE JONG – RESEARCH FELLOW (2012-2015)
Monique de Jong studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hierna
behaalde zij postdoctoraal haar onderwijsbevoegdheden voor algemene en bedrijfseconomie. Ze is
docente handel geweest op middelbare scholen in Rotterdam-West en Charlois. Sinds 2000 werkt ze
bij Hogeschool Inholland bij de opleiding CE en SBRM als kerndocent op de vakgebieden commerciële
bedrijfseconomie en MVO en Ethiek
PHILIP KARRÉ – RESEARCH FELLOW EN LID MT (2015-heden)
Dr. Philip Marcel Karré (1978) is als senior onderzoeker verbonden aan het lectoraat en geeft daar
leiding aan het onderzoek in het speerpunt sociaal ondernemerschap. Zijn onderzoek richt zich op
het management van botsende waarden in stedelijke context. Hij publiceert over onderwerpen
rondom hybriditeit, hybride organisaties, de aanpak van grootstedelijke vraagstukken en de
veranderende verhoudingen tussen overheid en burger.
Karré heeft aan de Universität Wien (Oostenrijk) en de Erasmus Universiteit Rotterdam politicologie,
bestuurskunde en communicatiewetenschappen gestudeerd. In 2011 is hij aan de Universiteit van
Amsterdam gepromoveerd op een onderzoek naar management en governance van hybride
(publiek-private) organisaties. Door een langdurig dienstverband aan de Nederlandse School voor
Openbaar Bestuur (NSOB) heeft Karré onderzoek kunnen doen bij een breed scala van organisaties in
het publieke domein. Bij de NSOB en de Hogeschool van Amsterdam heeft hij (master-) opleidingen
ontwikkeld voor professionals werkzaam in de publieke sector. Hij heeft bij deze en andere
opleidingen en op bachelorniveau onderwijs verricht over bestuurskunde, public management en
urban governance. Voor meer informatie, een actueel CV en publicatielijst, zie zijn persoonlijke
website www.hybrideorganisaties.nl.
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YVONNE KLEISTRA – RESEARCH FELLOW EN LID MT (2013-heden)
Yvonne Kleistra studeerde Geschiedenis en Politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In
2002 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar beleidsverandering bij het
ministerie van Buitenlandse Zaken. Sindsdien heeft zij gewerkt als beleidsonderzoeker bij het
ministerie van Buitenlandse Zaken en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en
als universitair docent Bestuurskunde en Politicologie in Leiden en Utrecht. Sinds 2013 is als
onderzoeker zij verbonden aan het lectoraat en houdt zich daar bezig met het thema burgerschap.
ANJA KNOOPE – RESEARCH FELLOW (2014-heden)
Anja Knoope (1956), Master Begeleidingskunde (2005), werkt sinds 1999 bij Hogeschool Inholland
Rotterdam, Sociaal Werk (MWD). Daarvoor was zij in verschillende functies werkzaam in de zorg voor
mensen met een verstandelijke beperking. Bij MWD verzorgt zij onder andere onderwijs op het
terrein van WMO, Presentie, Materiële Hulpverlening, en Wijkgericht Werken. Daarnaast is zij
werkzaam als studieloopbaanbegeleider en supervisor. Sinds 2014 neemt zij deel aan
netwerkbijeenkomsten van de Stichting Presentie. Sinds augustus 2014 is zij deeltijds werkzaam bij
het lectoraat Dynamiek van de Stad. Hierbij is zij actief in de WMO-werkplaatsen, waarbij gewerkt
wordt aan de implementatie van onderzoekaanbevelingen in het werkveld en het onderwijs.
AFRA KOTISO – RESEARCH FELLOW (2010-2013)
Afra Kotiso studeerde sociologie aan de Universiteit van Tilburg. Vervolgens is zij als adviseur
werkzaam geweest bij Expertisecentrum LEEFtijd, een adviesbureau op het gebied van
levensfasebewust personeelsbeleid.
Sinds 2009 is Afra werkzaam als docent sociale wetenschappen bij het cluster recht van Hogeschool
Inholland. Naast doceren houdt zij zich daar ook bezig met onderwijsontwikkeling en het uitvoeren
van een aantal projecten m.b.t. sociale binding van studenten.
JUDITH LOGGER – RESEARCH FELLOW (2015-heden)
Judith Logger (1982) studeerde Culturele antropologie en Sociologie der niet-westerse
samenlevingen aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie werkte ze als coördinator bij de
VoorleesExpress. Sinds 2006 is zij werkzaam als docent bij Hogeschool Inholland Rotterdam, waar zij
les geeft bij de Social Work opleidingen op het gebied van diversiteit, interculturele communicatie,
onderzoek en sociologie. Tevens is zij werkzaam als studieloopbaanbegeleider en geeft zij
afstudeerbegeleiding. In 2011 deed zij samen met Fouzia Outmany onderzoek naar de kracht van de
diversiteit van de studentenpopulatie van de Social Work studenten. Judith is sinds september
2015 werkzaam voor het lectoraat Dynamiek van de Stad.
AREND ODÉ – RESEARCH FELLOW / ASSOCIATE LECTOR (2011-2013)
Arend Odé heeft in Utrecht Sociale Geografie gestudeerd. Hij promoveerde aan het Tinbergen
Institute te Rotterdam op internationale migratie gericht op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarna
heeft Arend gedurende vijf jaren als onderzoeker gewerkt aan de Erasmus Universiteit. Sinds 2000
werkt hij als clustermanager bij Regioplan. Zijn afdeling doet beleidsonderzoek gericht op migratie
en integratie. In het bijzonder heeft Arend Odé expertise opgebouwd op het gebied van inburgering.
JURRIAAN OMLO – RESEARCH FELLOW (2012-2014)
Jurriaan Omlo studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en
Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is aan de Universiteit van Amsterdam
gepromoveerd op een onderzoek naar het perspectief van Marokkaans-Nederlandse
jongvolwassenen op integratie. Hij heeft gewerkt bij Lamers Grotestedenbeleid en de Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), het Ministerie van VROM en later Binnenlandse Zaken en
MOVISIE. Sinds 2012 is hij verbonden aan twee lectoraten bij hogeschool Inholland.
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CAROLIEN OOSTERBAAN – RESEARCH FELLOW (2012-2013)
Caroline Oosterbaan studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2011
behaalde zij daar nog een master: Recht van de Gezondheidszorg. Vervolgens is zij als juridisch
beleidsmedewerker bij diverse gemeenten werkzaam geweest en ging zij in 2006 recht doceren aan
een ROC. Sinds 2008 is Caroline werkzaam als docent recht bij het cluster recht van Hogeschool
Inholland. Naast doceren houdt zij zich daar ook bezig met onderwijsontwikkeling.
FOUZIA OUTMANY – RESEARCH FELLOW (2009-2013)
Fouzia Outmany is afgestudeerd in de Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij werkte
ze als coördinator en projectleider bij Kosmopolis Den Haag. Als beleidsonderzoeker werkte ze bij de
School of Social Work van Hogeschool Inholland Rotterdam.
DOROTHEE PETERS – RESEARCH FELLOW (2007-2010)
Dorothee Peters is afgestudeerd in de Bestuurskunde aan de Universiteit Twente en werkt als
zelfstandig (beleids-)onderzoeker (specialisatie onderwijs(achterstanden) beleid en sociale in- en
uitsluiting) voor onder andere gemeenten, adviesbureaus en scholen.
PIET PIJPELINK – RESEARCH FELLOW (2006-2011)
Piet Pijpelink is afgestudeerd aan de Pedagogische Academie en behaalde zijn akte M.O. bij het
Nederlands Genootschap Public Relations. Momenteel werkt hij als docent communicatie en stage
coördinator bij de School of Economics van Hogeschool Inholland te Rotterdam.
HANNEKE POT – RESEARCH FELLOW (2005-2008)
Hanneke Pot studeerde aan de Pedagogische Academie. Sinds 1989 is zij docent Nederlands
(taaldidactiek) aan de School of Education (pabo) van Hogeschool Inholland te Rotterdam.
TINA RAHIMY – RESEARCH FELLOW (2015-heden)
Tina Rahimy is politiek-filosoof. Zij studeerde wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Ze doet onderzoek naar de betekenis van politiek in de hedendaagse geglobaliseerde samenlevingen.
Ze publiceert en geeft lezingen op het terrein van diversiteit, stedelijke ontwikkelingen in kunst en
cultuur, en vluchtelingenvraagstukken. Zij geeft momenteel lessen filosofie, ethiek, diversiteit en
levensbeschouwing aan de Hogeschool Inholland Rotterdam.
ERICA STEDENBURG – RESEARCH FELLOW (2006-2008)
Erica Stedenburg is afgestudeerd in Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Sinds
2002 is zij docent logopedie en pedagogiek bij de School of Education van Hogeschool Inholland in
Rotterdam.
ERIK STERK – RESEARCH FELLOW / ASSOCIATE LECTOR (2012-2015)
Erik Sterk studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij werkte vanaf 1995
als beleidsmedewerker, businessunitmanager en directeur bij het CVD, een grote organisatie voor
maatschappelijke dienstverlening in Rotterdam. In 2008 richtte hij samen met Joost Messing het
Rotterdamse advies- en communicatiebureau Buurman & Buurman op. Sinds 2012 heeft hij een
eigen onderzoek- en adviesbureau, waar de focus ligt op het onderzoeken van- en het uitvoering
geven aan de mogelijkheden van de grote stad. Eind 2013 kwam hij in dienst van Inholland.
JAN TEKLENBURG – RESEARCH FELLOW (2005-2007)
Jan Teklenburg is docent marktonderzoek en statistiek bij School of Economics van Hogeschool
Inholland te Rotterdam.
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AFKE THEUNISSEN – RESEARCH FELLOW (2005-2008)
Afke Theunissen studeerde Algemene Sociale Wetenschappen in Utrecht en is docent sociale
wetenschappen bij de School of Law van Hogeschool Inholland Rotterdam. Daarnaast werkt zij aan
haar proefschrift over schulphulpverlening.
PIET ZOETEWEIJ – RESEARCH FELLOW (2007-2011)
Piet Zoeteweij studeerde Maatschappelijk Werk bij Stichting Opleiding Sociale Arbied (SOSA),
aangevuld met Voortgezette Opleiding aan het Ivabo in Amsterdam. Vervolgens heeft hij gestudeerd
aan de School voor Gestalt- en Psychosynthese (nu Multidimens). Hij is erkend ECP’er (European
Registered Psychotherapist) en onder andere werkzaam als freelance trainer bij de faculteit
Huisartsgeneeskunde aan de Erasmus Universiteit. Bij de Hogeschool Inholland, opleiding Social
Work, medewerker onderwijsontwikkeling MBO-HBO.
JOKE VAN DER ZWAARD – RESEARCH FELLOW (2012-2014)
Joke van der Zwaard studeerde ontwikkelingspsychologie. Zij doceerde op de hogescholen in
Driebergen en Rotterdam en was onderzoeker/docent op de universiteiten van Amsterdam en
Utrecht. In 1993 promoveerde zij op een proefschrift over de benadering door wijkverpleegkundigen
van de opvoeding in Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse huishoudens. De afgelopen
twintig jaar werkt zij als zelfstandig onderzoekster/schrijfster op het terrein van sociale ongelijkheid,
sociale mobiliteit en publieke vertrouwdheid in de grote stad.

MEDEWERKERS (FREE LANCE EN VANUIT INHOLLAND)
ANGELIQUE BOELS (2014-2015)
GREET FOKKER (2014-heden)
YVONNE VAN HEERWAARDEN (2007-2010)
Yvonne van Heerwaarden studeerde Pedagogische Wetenschappen. Zij was docente NT2 en heeft als
onderzoeker gewerkt bij DSP-Groep en GGZ Buitenamstel. Momenteel werkt zij als freelance
onderzoeker op het terrein van opvoeding, preventie en jeugdzorg.
ELS DE JONG (2011-2015)
Els de Jong studeerde huishoudwetenschappen, specialisatie Ecologie van het Wonen aan de
Landbouwuniversiteit te Wageningen. Na haar studie werkte zij enige jaren als extern deskundige bij
bewonersorganisatie Afrikaanderwijk te Rotterdam. Vervolgens werkte zij op projectbasis onder
andere als onderzoeker tot zij in 1990 doorging als zelfstandig onderzoeker met WONO, bureau voor
woononderzoek, met nadruk op de sociale kant van het wonen. Els de Jong is gespecialiseerd in
evaluaties van bijzondere woonvormen en buurtprojecten.
RINEKE KRAAIJ (2012)
Rineke Kraaij is zelfstandig programmamaker, debatleider en onderzoeker bij Kantoor Kraaij. Zij
maakt deel uit van makerscollectief sandersgeluk en organiseert van daaruit sociaal-politieke
initiatieven als De Nieuwe Soberheid, Leuk IS Anders, Omweg Zuidplein en Happy Go Lucky.
Daarnaast is zij bedenker van de Grote Kunstkalenders (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag). Zij is
mede-initiatiefnemer van de Makers van Rotterdam. Rineke Kraaij studeerde Kunst- en
Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
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MARION MATTHIJSSEN (2013-heden)
Marion Matthijssen studeerde Sociologie aan de Universiteit van Utrecht. Ze heeft 13 jaar als
onderzoeker gewerkt voor de gemeente Rotterdam. Als onderzoeker is ze gespecialiseerd in
kwalitatief onderzoek, met name focusgroeponderzoek. In 2010 is ze haar eigen onderzoeksburo
gestart van waaruit ze kwalitatief onderzoek doet, bijeenkomsten organiseert en training geeft in het
uitvoeren van focusgroeponderzoek.
ALBERT OOSTHOEK (2011-2013)
Albert Oosthoek studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij werkte jarenlang
als onderzoeker bij het Gemeentearchief Rotterdam en heeft onder meer een boek geschreven over
de rol en de betekenis van Pim Fortuyn voor de stad Rotterdam.
Momenteel bereidt hij aan de Erasmus Universiteit een proefschrift voor met als onderwerp de
dynamiek van het gewapend verzet in de Tweede Wereldoorlog.
ILONA ROZENBOOM (2014-2015)
Ilona Rozenboom studeerde Culturele en Maatschappelijke Vorming aan Hogeschool Inholland te
Rotterdam. Naast haar studie werkte zij tussen 2012 en 2014 als Nederlandse
Jongerenvertegenwoordiger naar UNESCO bij NJR, de Nationale Jeugdraad. Gedurende haar studie
specialiseerde zij zich in cultuureducatie. Sinds 2014 werkt ze als cultureel ondernemer, waarin ze
zich met name bezighoudt met het ontwerpen van binnen- en buitenschoolse
cultuureducatietrajecten en cultuurparticipatie. Naast haar eigen onderneming studeert ze
Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. In 2015 was Ilona betrokken bij het lectoraat
t.b.v. het onderzoek naar SKVR-Dichtbij.
MAURICE SPECHT (2012-2014)
Maurice Specht is zelfstandig onderzoeker gefascineerd door hoe mensen zelf en samen de stad
maken. Daarbij beweegt hij zich altijd tussen verschillende werelden: burgerinitiatieven, overheid,
fondsen, woningbouwcorporaties of de wetenschap. Maurice verbindt deze werelden in zijn
onderzoek op eigenzinnige en systematische wijze aan elkaar.
Onderzoek doen betekent naast schrijven (zoals de bundel Sociaal ondernemerschap in de
participatiesamenleving, samen met Guido Walraven en Erik Sterk), ook het organiseren van nieuwe
verbanden (via het platform De Makers van Rotterdam en internationaal via de Community Lover's
Guide to the Universe) en het ontwikkelen van initiatieven (zoals de Leeszaal Rotterdam West, een
publieke ontmoetingsruimte rond taal, literatuur en verbeelding gemaakt met 85 vrijwilligers).
Al deze activiteiten hebben tot doel de stad beter te begrijpen, maar vooral ook beter te maken.
SANDRA TRIENEKENS (2015-heden)
Sandra Trienekens is sociaal geograaf (MA) en cultuursocioloog (PhD). Sinds 1999 doet Trienekens
onderzoek naar sociale en culturele fenomenen die positief willen bijdragen aan bijv. actief en
cultureel burgerschap, burgerschapscompetenties van burgers en instituties, zelfredzaamheid van
lokale gemeenschappen, lokale sociale dynamiek, sociale netwerken en mobiliteit, persoonlijk
empowerment, sociale en culturele competenties van individuen, sociale en fysieke leefbaarheid of
beeldvorming. Trienekens werkte aan universiteiten in Tilburg, Rotterdam, Amsterdam, Manchester
en Londen. Van 2007 tot 2011 was zij Lector Burgerschap en Culturele Dynamiek aan de Hogeschool
van Amsterdam. In 2004 richtte zij het onderzoeks- en adviesbureau Urban Paradoxes op, wat ze
sinds 2011 full time leidt en van waaruit ze regelmatig samenwerkt met andere onderzoeksinstituten
en partners uit de praktijk.
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BIEKE VERSLOOT (2015-heden)
Bieke Versloot studeerde Algemene Cultuur Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam en specialiseerde zich in de cultuursociologie. Daarnaast is Bieke sinds 2009 actief als
creatief ondernemer en documentairemaker en houdt zij zich bezig met uiteenlopende
maatschappelijke vraagstukken. Onder de noemer Veldwerk | film + educatie + beleid zet zij samen
met collega Lieke van Pruijssen sociaalartistieke projecten en verhalen in als tool voor stedelijke
reflectie en ontmoeting. Ten behoeve van het onderzoek naar kunsteducatieve projecten in de
wijken van SKVR-Dichtbij en Stichting de Verre Bergen is Bieke sinds begin 2015 als onderzoeker
verbonden aan het lectoraat. In de eerste fase van het onderzoek voert zij een literatuurstudie uit
naar de voorwaarden voor persoonlijke ontwikkeling van deelnemers in buitenschoolse wijkgerichte
context zodat de SKVR hier gericht op in kan zetten.
HANNAH DE VILDER (2014 – heden)

SECRETARIAAT
MICHELLE BAX (2012-heden)
Michelle Bax is vanaf september 2012 werkzaam bij de kenniskring en ondersteunt lector en
kenniskring zowel bij administratieve en secretariële zaken als bij het voorbereiden van publicaties.
Zij ondersteunt tevens het lectoraat Leefwerelden van Jeugd (vanaf 2003). Hiervoor heeft zij als
directiesecretaresse gewerkt bij de holding JSI NV (O’Neill European Headquarters). Vanaf 1990
werkte zij voor diverse werkgevers in de functie van directiesecretaresse. Zij heeft de opleiding
Management Assistent bij Schoevers Opleidingen in Den Haag gevolgd.
BARBARA VAN WIJK (2007-2012)
Barbara van Wijk kwam in augustus 2007 bij het lectoraat als Managementassistente en
ondersteunde ook Lector Guus Wijngaards van het Lectoraat e-Learning. Daarvoor werkte zijn o.a. als
Inspection Secretary bij Jacobs Engineering, en als Intercedente bij Timing Uitzendteam.
Tegenwoordig is zij nog steeds met veel plezier werkzaam bij Inholland als medewerker
Evenementen bij het Servicepunt.
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