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SYMPOSIUM
De wetenschap zet steeds vaker de stap naar buiten toe. Dat kan op
verschillende manieren, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van
trainingen, tools of andere producten die gebruikt kunnen worden
in de praktijk. De afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH) heeft
al jaren ervaring met samenwerken en co-creëren met partners uit
het veld. Via het Expertise Centrum Xendens willen we deze kennis
en expertise breder beschikbaar maken.
 
In dit symposium staat de samenwerking tussen praktijk en
samenleving centraal. Wat zijn manieren om bruggen te slaan en
hoe kunnen praktijk en wetenschap elkaar versterken? Dat zijn
centrale thema's die in verschillende workshops aan de hand van
concrete voorbeelden aan bod komen. 

Registreer je hier vóór 1 februari! Inschrijven voor de workshops
gebeurt ook via deze link. Let op: Vol is vol!

PROGRAMMA
Welkom & Opening
Margreet Stolper (dagvoorzitter) & Minne Bakker 
Projectleiders ontwikkeling Xendens 

13:00

14:10

15:00

15:30

16:30

16:50

17:00 

13:15 Lezing: Reflecties op samenwerken vanuit de wetenschap:
eigenaarschap en impact-maken, hoe doe je dat?
Mariëtte van den Hoven - Afdelingshoofd afdeling ERH
Bert Molewijk - Hoogleraar Ethiek Support & Kwaliteit van Zorg

Workshops 
Ronde 1 - Zie pag. 3-4 voor meer informatie

Pauze

Workshops 
Ronde 2 - Zie pag. 3-4 voor meer informatie

De praktijk aan het woord: in gesprek over co-creatie
Panel discussie onder leiding van  Christine Dedding, Assoc.Prof.
Participatie & Co-creatie 

Afsluiting

Borrel

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_6zz8qDIKzJgfBQvhfzbxhX2ZBCr3sgVQluiSYaabUSgk_A/viewform


WORKSHOPS
VERANTWOORDE DIGITALISERING IN DE ZORG: WAT BETEKENT DAT
VANUIT MAATSCHAPPELIJK PERSPECTIEF? (TRACK*) 

Workshop 1: Het betrekken van ethiek en recht bij onderzoek naar
digitalisering van de zorg (14:10-15:00)

Marieke Bak & Corrette Ploem    

 
Parallel met de opkomst van ‘personalized medicine’ en AI-technologie,
rijzen ethische en juridische vragen. Hoe geef je hier invulling aan in een
subsidieaanvraag? In de workshop gaan we in op de bijdrage van ethici
en juristen aan interdisciplinair onderzoek via normatieve analyse,
begeleiding van verantwoorde innovatie, en initiëren van maatschappelijk
debat. We putten uit ervaring met o.a. Horizon-2020 projecten om te
laten zien hoe ethiek en recht het medisch-wetenschappelijk onderzoek
aanvullen.    

ETHIEK SUPPORT INNOVATIE EN IMPACT: HET ONTWIKKELEN VAN
TOOLS EN DE EVALUATIE VAN MOREEL BERAAD (TRACK*)

Workshop 1: Ethiek Support innovatie: Ethiek Support tools (14:10-15:00)

Janine de Snoo-Trimp

 
In deze workshop zullen we toelichten wat Ethiek Support tools zijn, hun
doelen en het belang van een goed en gezamenlijk ontwikkelproces. We
laten voorbeelden zien van projecten waarin we ethiek support tools
hebben ontwikkeld. Daarna doorlopen we actief het ontwikkelproces
o.b.v. eigen morele thema’s, om samen te ontdekken welke vormen van
ethiek support tools passend zouden zijn, met aandacht voor de context,
uitdagingen en enkele (kritische) reflecties.

Workshop 2: Samen leren en innoveren in de toegang tot de digitale
(zorg)wereld (15:30-16:20)

Christine Dedding & Nicole Goedhart 
 In deze workshop delen we onze lessen uit vijf jaar onderzoek naar
digitalisering van de samenleving. Hoe zorgen we dat digitale innovaties
ook en juist ten goede komen aan mensen die dat het hardste nodig
hebben? En hoe kun je co-creëren met ‘moeilijk bereikbare groepen’? In
deze sessie nemen we digitale innovaties als voorbeeld om te laten zien
hoe je een brug kunt slaan tussen burgers, wetenschap en beleid.  

Workshop 2: Ethiek Support impact: evaluatie van moreel beraad
(15:30-16:20)

Bert Molewijk

 
Wat levert moreel beraad op, en hoe is dat te meten? Hoe kan ik (welke)
vormen voor evaluatie inzetten binnen mijn organisatie? In deze
workshop presenteren we een overzicht van methoden om impact van
moreel beraad te meten. We staan hier ook stil bij de evaluatie van
innovatieve vormen van Ethiek Support waarin we voortbouwen op de
voorbeelden uit de eerste workshop. Welke vormen van evaluatie zouden
passend zijn voor jouw eigen contexten of tool? Zet in deze workshop je
eigen ‘evaluatieplan’ op, zo concreet en praktisch mogelijk. 



WORKSHOPS

Training en tools voor wetenschapsintegriteit (15:30-16:20)

Natalie Evans
In deze interactieve workshop bespreken we de behoefte aan specifieke
initiatieven van wetenschapsintegriteit voor onderzoeksorganisaties.
Vervolgens ervaren we gezamenlijk een van de oefeningen uit een
trainingsprogramma, ontwikkeld door ERH. Dit trainingsprogramma
bevat verschillende benaderingen, variërend van deugdenethiek tot
empowerment van onderzoekers. We laten jullie zien hoe tools en
richtlijnen voor wetenschapsintegriteit gebruikt kunnen worden om de
praktijk en cultuur van onderzoek in de eigen omgeving te verbeteren.

In- en uitsluiting onder professionals in de ouderenzorg – “Wat je niet
ziet” (15:30-16:20)

Saskia Duijs & Petra Verdonk
Racisme, discriminatie, in- en uitsluiting. Het zijn abstracte thema’s. Hoe
kun je zulke abstracte thema’s grijpbaar maken in onderzoek? En hoe
kunnen ze zodanig gepresenteerd worden dat ‘de praktijk’ er ook iets
mee kan? In deze workshop laten we zien wat de kracht is van echte
verhalen. En wat er kan gebeuren als die verhalen in een gelijkwaardige
samenwerking tot stand komen en op een creatieve manier
gepresenteerd worden. 

Klagen over onvrijwillige zorg (14:10-15:00)

Johan Legemaate & Brenda Frederiks
Klachtrecht vormt een belangrijk onderdeel van de rechtsbescherming
van mensen met een beperking. In deze workshop worden op interactieve
wijze recente bevindingen uit de wetsevaluatie Wet zorg en dwang
(2022), het rapport van het College voor de rechten van de mens
(rechtsbescherming van mensen met een beperking) en jurisprudentie
besproken. Op welke wijze kan de rechtsbescherming voor mensen met
een beperking worden vergroot? Hierin wordt ook de rol van de
cliëntenvertrouwenspersoon meegenomen.

In deze workshop maak je kennis met de CURA- en Dilemmamethode en
de kracht van beide. Na een introductie over ethiekondersteuning oefen
je jezelf in de kunst van het vragenstellen. Vervolgens worden met het
doorlopen van een casus de overeenkomsten en verschillen tussen beide
methoden zichtbaar gemaakt. We sluiten af met een dialoog over
wanneer je welke methode kunt gebruiken. Deze workshop is bedoeld
voor geïnteresseerden in ethiekondersteuning, bijvoorbeeld
zorgmedewerkers of gespreksleiders moreel beraad die (nader) kennis
willen maken met reflectiemethoden.

Methoden ter ondersteuning van gezamenlijke morele reflectie: CURA
en Dilemmamethode (14:10-15:00)

Malene van Schaik, Imke Schreurs, Margreet Stolper

*De workshops die onderdeel zijn van een track sluiten op elkaar aan
maar zijn ook afzonderlijk te volgen.


