MUTANT ACTIEF
in 2013-2014

Hebt u het al gezien? De website van MUTANT is weer bijgewerkt! De verschillen zijn niet direct te
zien want de missie en organisatie zijn natuurlijk niet veranderd.
Maar er zijn in 2013 verschilliende projecten afgerond die hebben geresulteerd in nieuwe producten.
Zo werden in ‘Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra’, de
pedagogische elementen van het Pedagogisch Kader ‘Samen verschillend’ beknopt weergegeven
voor een breed publiek, waaronder ouders.

Het project ‘Kindercentrum als democratische oefenplaats’ leverde twee publicaties op: ‘Denk groot
doe klein! Kindercentrum als democratische oefenplaats’ bedoeld voor pedagogisch
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medewerkers en studenten en ‘Jonge burgers’ bedoeld voor docenten, trainers en begeleider .
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Bovendien is in 2014 de training ontwikkeld ‘Democratie doen wij samen’ En het project ‘Samen
goed voor later’ van de vijftien KINDWIJZER organisaties is al in het vierde jaar aangekomen.
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Anke is projectcoördinator van dit burgerschapsproject.

Bij Kindwijzer verscheen de E learning module ‘Samen verschillend’
Anke werkte voor de gemeente Utrecht ook mee aan de totstandkoming van het Utrechts
Kwaliteitskader, een integraal kader met richtlijnen voor de pedagogische en educatieve aanpak en
voor het realiseren van een lerende organisatie en lerende teams. Alle basisscholen, voorscholen en
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(een deel van) de kindercentra hebben zich hieraan verbonden .
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Zie http://www.mutant.nl/publicaties-onderwijs.htm
Zie http://www.mutant.nl/trainingen-onderwijs.htm
Zie http://www.mutant.nl/vb-activiteiten-onderwijs.htm#samenverschillend
Zie http://www.mutant.nl/vb-activiteiten-onderwijs.htm#vve-advisering

Verder is MUTANT lid geworden van de internationale netwerken Eurochild en ISSA (Step by Step
Association) en is Anke delegatielid van een werkgroep die de samenwerking tussen DECET en ISSA
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verstevigt .
Samen zijn Anke en Fuusje actief op het gebied van de lerende organisatie en Permanent leren als
team. MUTANT heeft ook in 2013 diverse locatiemanagers en regiomanagers van Kinderopvang
Humanitas getraind in deze methodiek. De training wordt zo gewaardeerd dat deze ook in 2014 (voor
weer nieuwe groepen) voortgezet.
Fuusje heeft haar werkterrein verbreed. Nog steeds geeft ze op hogescholen, universiteiten en
congressen over Partners in palliative care, Perpectives of Turkish and Moroccan immigrants
and Dutch professionals. De belangrijkste resultaten van dit proefschrift zijn in het Nederlands
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gepubliceerd in NTPZ in het artikel ‘Passende Palliatieve zorg

Daarnaast heeft Fuusje heeft haar expertise benut voor de ondersteuning van onderzoekers. Ze
begeleidde tien pedagogiekstudenten van de Hogeschool Amsterdam, een Masterstudente medische
antropologie (in een onderzoek naar zwangerschapszorg in Marokko) bij de UvA en twee PhD
onderzoekers van het lectoraat ‘Innovaties in de ouderenzorg’ op Hogeschool Windesheim. Eén
onderzoek gericht op het verbeteren van gezamenlijke besluitvorming met dementerenden en één
onderzoek ter bevordering van de expertise van casemanagers dementie. Fuusje werkt daar ook mee
aan de opbouw van de nieuwe opleiding Toegepaste Gerontologie.
Fuusje heeft dit jaar ook bijgedragen aan een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) over huwelijksmigratie. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de ervaringen van
mensen die in Nederland een gezin (willen) vormen en waarvan één partner al in Nederland woont en
de andere partner naar Nederland komt of is gekomen om zich bij zijn/haar geliefde te voegen. Voor
dit onderzoek heeft MUTANT een deel van het veldwerk georganiseerd en daarin samengewerkt met
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Ertan Yilmaz, Joke Verkuijlen en onderzoeksbureau Labyrinth
.
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Zie http://www.mutant.nl/activiteiten-internationaal.htm
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Zie http://www.mutant.nl/publicaties-gezondheidszorg.htm
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Zie ook http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/term/Loving%20Day%20Nederland#45758-inhetkort

