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Missie
HAN SOCIAAL ontwikkelt kennis om mensen in kwetsbare situaties te ondersteunen bij een
waardig leven - met en voor anderen. Het gaat ons om mensen die niet in staat zijn op eigen
kracht moeilijkheden of tegenslagen te overwinnen en hun leven naar eigen inzicht vorm te
geven (Van Bergen et al., 2010). Met ons onderzoek willen we een bijdrage leveren aan het
inrichten van een meer sociaal rechtvaardige samenleving, waarin niet alleen persoonlijke
ontplooiing maar ook maatschappelijke solidariteit belangrijk is.
De onderzoeken van HAN SOCIAAL richten zich op vier thema’s: perspectief van de burger,
maatschappelijke ondersteuning, relatie burger-professional en sociale technologie.
Daarmee focussen we bewust zowel op welzijn, zorg- als samenlevingsvraagstukken als op
de noodzakelijke samenhang en afstemming hiertussen. Ons onderzoek voeren we uit in
nauwe samenwerking met burgers, hun naasten en sociale omgeving en de instellingen die
ondersteuning bieden en de daar werkzame professionals en leidinggevenden. Docenten en
studenten zijn daarnaast cruciale partners, evenals andere kennisinstellingen die in zorg en
welzijn actief zijn. Door de uitvoering van praktijkgericht onderzoek en de overdracht van de
resultaten hiervan draagt HAN SOCIAAL bij aan de ontwikkeling van het professioneelwetenschappelijke kennisbestand, de beroepsontwikkeling, de kwaliteit van hulp- en
dienstverlening in zorg en welzijn, en aan het beleid dat hiervoor voorwaarden moet
scheppen.

Visie
We kiezen voor een normatief kader dat gebaseerd is op het idee dat mensen vermogens
hebben die hen de vrijheid verschaffen om keuzes te maken om het eigen leven in te richten
zoals ze dat zelf waardevol achten (Sen, 2001; Nussbaum, 2000). Dit proces van
zelfontplooiing gaat uit van persoonlijke vrijheid en wordt beïnvloed door persoonlijke,
sociale en omgevingsgebonden factoren die belemmerend of faciliterend kunnen werken.
Vanuit HAN SOCIAAL richten we ons primair op de (interacties tussen) sociale en
persoonlijke factoren die van belang zijn voor het tot stand komen van een waardig leven
van personen in een kwetsbare situatie, of juist op factoren die kunnen leiden tot een
situatie van kwetsbaarheid.
HAN SOCIAAL ontwikkelt kennis in een veranderende politieke en sociaal-economische
context, waarin een transitie van verzekerde zorg naar maatschappelijke ondersteuning
plaatsvindt. Ons onderzoek naar waardig leven van personen in kwetsbare situaties bevindt
zich daardoor vaak op het grensvlak van zorg, welzijn en samenleving. We geven daarbij
speciale aandacht aan de verbinding tussen eerste-, tweede- en derde-lijns zorg, met een
accent op aansluiting op de leefwereld en het eigen perspectief van mensen en hun naasten.
De transitie van verzekerde zorg naar sociale ondersteuning plaatst burgers en professionals
voor nieuwe dilemma’s. HAN SOCIAAL heeft expertise over specifieke groepen zoals
jeugdigen en volwassenen met ontwikkelingsstoornissen, psychische stoornissen of
verstandelijke beperkingen, en mensen in kwetsbare leefomgevingen.

HAN SOCIAAL kiest hiermee voor een doelgroepenbenadering maar ontwikkelt daarnaast
doelgroep-overstijgende kennis. Door onze onderzoeksprogrammering zo in te richten
benutten we de binnen de lectoraten al ontwikkelde expertkennis optimaal. Tegelijkertijd
ontstaan mogelijkheden voor de gezamenlijke ontwikkeling van meer generalistische kennis.
Daarbij geeft HAN SOCIAAL zich rekenschap van de actuele ontwikkelingen in het denken
over ‘nieuwe sociale professionals’, die kernwaarden als solidariteit, dienstbaarheid en
deskundigheid verbinden met een focus op eigen kracht van burgers (Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2011). Het meten en beoordelen van de
maatschappelijke effecten (kwalitatieve en kwantitatieve uitkomsten) op korte en lange
termijn (maatschappelijke rendement) zien wij als een belangrijke bijdrage aan
maatschappelijke ontwikkelingen.
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