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Bij studenten coachen studenten zet je je in voor een Sociaal Rechtvaardige 
Samenleving, waarin iedereen deel kan nemen aan onderwijs.  
Je onderzoekt en ontdekt hoe persoonlijke, culturele, economische, sociale en 
linguïstische kapitalen (Bourdieu, 1986 en Putnam, 1993) verbonden kunnen 
worden. 
 
Samen met andere studenten en honoursdocenten doe je ervaringen op en leer je 
hoe je als Social Work student, met ervarings- en andere kennis, andere 
studenten, gericht op het behalen van de studieresultaten kunt coachen. Je leert 
over Peer Support, het opzetten van een bureau en het inzetten van 
ervaringsdkennis en -deskundigheid. Daarnaast ontwikkel je ook 
coachvaardigheden en krachtgericht coachen gericht op studentensucces. 

De coachkoppels worden divers en op maat samengesteld. Met ervarings- en 
andere kennis kunnen bijvoorbeeld MBO studenten andere MBO studenten 
coachen, studenten met autisme andere studenten met autisme of studenten met 
een andere etnische achtergrond andere student met een andere etnische 
achtergrond coachen. Maar als je bijv. goed bent met taal is het ook mogelijk om 
een student die moeite heeft met taal te coachen.  

 Lijkt het je wat en wil je een verschil maken, neem dan contact op met 
Mariette.vanLaar@hu.nl, Sharareh.atabaki@hu.nl ,Carla.vanslagmaat@hu.nl of 
monique.groeneweg@hu.nl   

 
Als je gecoacht wil worden door een honoursstudent kun je je ook opgeven bij: 
bureaustudentvoorstudentsocialwork@hu.nl  

STUDENTEN  
COACHEN  
STUDENTEN

HONOURSCOACHES  
Sharareh Atabaki | Carla van Slagmaat | Mariette van Laar | Monique Groeneweg

AHON-PROJBUR- 19

mailto:Mariette.vanLaar@hu.nl
mailto:Sharareh.atabaki@hu.nl
mailto:Carla.vanslagmaat@hu.nl
mailto:monique.groeneweg@hu.nl
mailto:studentenvoorstudentensocialwork@hu.nl
mailto:Mariette.vanLaar@hu.nl
mailto:Sharareh.atabaki@hu.nl
mailto:Carla.vanslagmaat@hu.nl
mailto:monique.groeneweg@hu.nl
mailto:studentenvoorstudentensocialwork@hu.nl
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Mindfulness krijgt steeds vastere voet in het hoger onderwijs.  
Naast een positief verband tussen mindfulness en stressmanagement, laat 
onderzoek ook zien dat er mogelijk positieve verbanden zijn tussen het 
beoefenen van mindfulness en concentratie, leren, creativiteit en 
probleemoplossend vermogen.  
Volgens Jon Kabat-Zinn, betekent mindfulness ‘present moment 
awareness’ (2000),  
Bij Mindfullness leer je op een positieve manier aandacht te geven aan de 
ervaringen in het hier en nu: doelbewust, op het moment zelf en niet-
oordelend. Hoe mooi kan het zijn als je stress of werkdruk ervaart en je de 
cursus mindfulness kunt gaan volgen en daar ook nog een honoursster 
mee kunt behalen?! 

MINDFULLNESS

HONOURSCOACHES  
Corrie Verstoep

AHON-MINDFUL-19 
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Honours Social Work werkt met de stercursus Talentontwikkeling samen met drie organisaties 
die ondernemend en innovatief aan de slag zijn met talentontwikkeling. 
De organisaties zijn Sportivate www.sportivate.nl ,  Stichting Move www.stichtingmove.nl en of 
Stichting On the Move http://onthemoveutrecht.nl/  Bij deze organisaties kun je in en met de 
praktijk ontdekken en leren wat van belang is bij het ontwikkelen van talent.  
Hieronder meer info over de verschillende organisaties en mogelijkheden voor honours. 

 
Stichting Move laat kinderen uit minder bedeelde wijken mogelijkheden in de maatschappij 
ontdekken. Een positieve ervaring kan een groot verschil maken in het leven van een kind, zeker 
als je niet de voorsprong hebt die anderen wel hebben. Geloven in jezelf is essentieel en door 
iets moois vorm te geven, dat je zélf verzonnen hebt, kun je eigen kracht ontdekken.  
Met Stichting Move leren kinderen dat ze zelf en samen met anderen veel kunnen bereiken. Een 
team met andere honoursstudenten wordt gekoppeld aan een groep kinderen. In een 
kortlopend project leren ze elkaars leefwereld kennen.  
In een team met honoursstudenten ga je, samen, op een creatieve manier, met de kinderen hun 
wensen en plannen verkennen en realiseren. Samen met de kinderen geef je bijvoorbeeld de 
buurt een boost en laat je de kinderen ontdekken dat zij de wereld kunnen veranderen. Als 
honoursstudent kun je  ervaring opdoen in leiding geven en het managen van projecten, contact 
leggen met scholen, bedrijven en de gemeente, allemaal ‘for real’.  
Twee keer per jaar (September en Maart) kun je als er voldoende studenten zijn (minimaal 4 
omdat er bij Stichting Move met een honoursteam gewerkt wordt) deelnemen aan dit project.  

Sportivate is een organisatie die programma’s aanbieden gericht op met plezier bewegen en 
ontwikkelen. Ze gaan naar  

1) Scholen 
Tijdens een speel en beweegpauze voor scholen ondersteund Sportivate kinderen bij 
het zelfstandig, veilig en plezierig spelen op het plein. 


2) Buitenschoolse opvang  
Pedagogische medewerkers van Sportivate brengen kinderen op de BSO op een 
speelse wijze weer in beweging. 


3) Bedrijven 
Sportivate daagt medewerkers uit om met de kracht van spel in beweging te komen. 
Zodat ze vitaal, vol veranderkracht en met plezier te werken. 


4) Feestjes 
Mensen kunnen zelf de spelletjes kiezen voor het leukste beweegfeestje voor kinderen, 
gericht op spelen en sportief bewegen. 


5) De Sportivate club 
Dit is een club waarbij junior sportivators in de wijk met andere kinderen bouwen aan 
hun eigen club voor buiten spelen. Sportivate leert kinderen in actie te komen en eigen 
activiteiten te organiseren in de woonwijk  

Sportivate wil niet alleen deelnemers uitdagen om in beweging te komen, maar ook de 
(honours) studenten van de HU. Als 1e en 2e jaars student kun je i.s.m. Sportivate opdrachten, 
diensten of producten gericht op observeren, analyseren, ontwerpen en uitproberen vormgeven. 
Als je 3e of 4e jaars student bent kun je i.s.m. Sportivate opdrachten ontwerpen gericht op 
maatschappelijke uitdagingen, onderzoek, advies, innovatie etc. 

Afhankelijk van je inzet en leerresultaten kun je bij verschillende organisaties diverse 
honourssterren verdienen.  Lijkt het je wat en wil je een verschil maken, neem dan contact op 
met mariette.vanLaar@hu.nl of toinette.loeffen@hu.nl  

TALENTONTWIKKELINGHONOURSCOACHES  
Toinette Loeffen | Mariette van Laar 

AHON-SWTOM-18

http://www.sportivate.nl
http://onthemoveutrecht.nl/
mailto:mariette.vanLaar@hu.nl
mailto:toinette.loeffen@hu.nl
http://www.sportivate.nl
http://onthemoveutrecht.nl/
mailto:mariette.vanLaar@hu.nl
mailto:toinette.loeffen@hu.nl
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On the Move is een organisatie die sport inzet als bindmiddel. Ze geloven in een 
goede samenwerking tussen therapie en sport. Door sport maak je je hoofd leeg 
en krijg je meer energie om samen leuke dingen te gaan doen. Naast het feit dat 
sporten gewoon goed is voor iedereen, leer je bij sporten ook veel over jezelf! 
On the Move denkt graag in mogelijkheden en wil alle jongeren voor wie sporten 
niet vanzelfsprekend is mogelijkheden bieden. Vervoer, geld, lichaam, houding en 
omgeving mag geen belemmering zijn om in beweging te komen. 

Sportvrienden  

Op basis van gelijkwaardigheid en interesses koppelt de organisatie, omdat 
iedereen een sportvriend verdient, jongeren en studenten aan elkaar om samen te 
sporten. Ze volgen ze een GRATIS sporttraject, enthousiasmeren ze elkaar en 
halen ze ’t beste in elkaar naar boven.  Gedurende 10 weken beoefen je 1x per 
week met elkaar een bepaalde sport, bijv. thaiboksen, voetbal, tennis, dans en/of 
fitness.  

Wat zit erin voor jou als student? 

• Certificaat maatschappelijk diensttijd 

• Minimaal 2 maanden gratis sporten  

• Ervaring opdoen met jongeren uit de jeugdzorg 

• Interessante gastlessen en intervisie  

• Tegoedbon sportwinkel of lidmaatschap sportvereniging.  

Wat verwacht Sportvrienden van jou als student? 

• Motiveren en enthousiasmeren van de jongere 

• 1x per week sporten  

• Drempelverlagend werken, bijv. meereizen met de jongere naar de 
sportlocatie 

• Voorbeeldfunctie/rolmodel, bijvoorbeeld niet zelf de sportles afzeggen.  

• Wekelijkse terugkoppeling verloop van het traject 

Naast het uurtje sporten met de jongeren kun je, in overleg, op verschillende 
manieren, meerwaarde creëren voor je sportvriend(in) en/of de organisatie. 
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Ben jij geïnteresseerd in het werken met mensen met dementie? Wil je leren om 
niet alleen contact te maken d.m.v. praten maar ook contact te leggen op een 
non-verbale manier? Dan is dit honours traject misschien wel iets voor jou.  
Vanuit het Internationale Erasmus plus project “Iconnect” is een Iesmodule 
ontwikkeld over het werken met creatieve middelen met mensen met dementie. 
Ook de HU heeft hieraan meegewerkt. Het doel van deze lesmodule is om 
studenten te inspireren diverse creatieve middelen in te zetten in het werken met 
mensen met dementie. Deze middelen worden ingezet om mensen uit hun 
isolement te halen en sociale contacten te stimuleren. In de module wordt onder 
andere gewerkt met beeldende vormen, muziek, poëzie en drama.   
Deze lesmodule is uitgangspunt geworden voor het honours traject over de inzet 
van creatieve middelen bij dementie. 

Om zelf aan de slag te gaan met creatieve middelen in een verpleeghuis of 
dagopvang voor mensen met dementie, is er een aantal lessen op de opleiding 
waarin je praktisch aan het werk gaat met diverse creatieve middelen. Daarnaast 
verdiep je je met behulp van diverse theorielessen en zelfstudie ook in wat het 
betekent (zowel voor de persoon zelf als voor de omgeving) om deze ziekte te 
hebben.  
 
Deze honours stercursus wordt in periode C en D aangeboden. 

Spreekt bovenstaande je aan, neem dan contact op met neel.dehaan@hu.nl 

I-CONNECT  
INZET CREATIEVE MIDDELEN BIJ 

DEMENTIE

HONOURSCOACHES  
Neel de Haan

AHON-ICONNECT-19

mailto:neel.dehaan@hu.nl
mailto:neel.dehaan@hu.nl
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Multi-actor intervisie houdt in dat je samenkomt met (jeugd)professionals uit het sociale 
werkveld, studenten uit verschillende opleidingen en ervaringsdeskundigen (ouder/
jeugdigen) en een docent (gespreksleider). In deze groepen worden thema’s besproken die 
voor iedereen van belang zijn en waar je van elkaars perspectief kunnen leren. Het thema 
voor de multi-actor intervisie is: SAMENWERKEN. Hierbij denken we aan samenwerking 
tussen (aankomende) jeugdprofessionals, jeugdigen, opvoeders en hun netwerk en aan 
samenwerking tussen professionals onderling.


Waarom is dit interessant voor jou? 

• Een kijkje in de belevingswereld en perspectieven van (jeugd)professionals en 
ervaringsdeskundigen; 

• Mogelijkheid om banen en denkwijzen in het sociale (jeugd)domein te leren kennen 
zonder gehele stages te doen;  

• Dit is een activiteit die je kan doen voor je Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker; 
• Door mee te doen kan je een vrije honoursster krachtgericht werken verdienen 
• Het delen van jouw visie over onderwerpen en jouw manier van handelen (bijv uit stage/

werkervaringen); 
• Werken aan vaardigheden die jij kan gebruiken in jouw werk na je studie, zoals verbinding 

aangaan, reflecteren en wederkerig leren.

VRIJE HONOURS STER 
KRACHTGERICHT SAMENWERKEN:  
PROJECT MULTI-ACTOR INTERVISIE 

HONOURSCOACHES  
Mirjam Gademan

Je kunt de vrije ster krachtgericht werken aanvragen via het aanvraagformulier honours bij 
de persoonlijke route. Bij het behalen van een vrije ster is het van belang dat jij laat zien hoe 
jij je op een eigen thema vanuit persoonlijke betekenisgeving en bronverkenning, waarbij 
verbinding wordt gelegd met de beroepsmatige- en/of maatschappelijke context, 
ontwikkeld hebt.   
Om de vrije ster Krachtgericht samenwerken te behalen neem je niet alleen deel aan de 
multiactor-intervisie bijeenkomsten maar deel je de lessen die je daar opdoet ook voor een 
groter publiek op een manier die bij je past.  Je kunt dit afstemmen met je honourscoach. 

Denk bijvoorbeeld aan:  

• Een vlog over de meerwaarde van de multiactor intervisie voor de verschillende 
deelnemers  

• Een analyse van één van de ingebrachte gespreksonderwerpen: 
• Waaruit bestond de casus (vanzelfsprekend geanonimiseerd) ? 
• Wat was de uitdaging of het dilemma ? 
• Hoe keken verschillende actoren vanuit hun perspectief naar de kwestie? 
• Welke gezamenlijke lessen werden er getrokken? 
• Wat kan je over de kwestie vinden in de literatuur? 
• Wat heb jij er uiteindelijk van geleerd?  

• Een communicatiecampagne om multiactorintervisie onder de aandacht te brengen van 
potentiele deelnemers 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mirjam.gademan@hu.nl  

VRIJE HONOURS STER 
KRACHTGERICHT SAMENWERKEN

mailto:Mirjam.gademan@hu.nl
mailto:Mirjam.gademan@hu.nl
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Honours People is een project opgezet door twee Social Work studenten die zich hebben 
aangesloten bij de Topclass. De Topclass is een honours traject waarbij men 
gezamenlijk vijf of meer honours sterren in 2,5 jaar behaalt. Deze Topclass is echter alleen 
voor het instituut gezondheidszorg. Er werd voor ons twee Social Work studenten een 
uitzondering gemaakt. Wij (Romy Krist en Amy de la Combé) zagen hoeveel meerwaarde 
de Topclass had voor zowel het netwerk, persoonlijke ontwikkeling, studie en CV. Met deze 
reden hebben wij Honours People opgericht. Bij Honours People mag iedereen die studeert 
aan de Hogeschool Utrecht zich aansluiten. Hierdoor komen mensen van totaal verschillende 
studies met elkaar in contact wat zorgt voor een verfrissende kijk, een verandering van 
perspectief en een divers netwerk. Het traject Honours People zal beginnen met de cursus 
persoonlijk leiderschap https://husite.nl/huhonours/verbreding/persoonlijk-
leiderschap/ en hierna zullen de studenten zelf richting mogen geven aan hoe zij het traject 
willen volgen. Echter, zij zullen steun, motivatie en stimulatie van elkaar vinden tijdens 
hun honours traject.   
  
Verder zijn er enkele online infomomenten gepland waarin de organisatoren anderen 
informeren en enthousiasmeren over Honours People. Men kan deelnemen via de 
onderstaande links in MS Teams. 

Lijkt het je iets en wil je meer informatie neem dan contact op met honoursstudenten 
Romy.krist@student.hu.nl en Amy.delacombé@student.hu.nl 

HONOURS PEOPLE

Datum en tijd MS Teams link  
  

24 augustus  

10:30 – 11:00 uur  

  
Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering  
Meer informatie over Teams | Opties voor 
vergadering  
 

28 augustus  

11:00 – 11:30 uur 

Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering  
Meer informatie over Teams | Opties voor 
vergadering 

1 september  

20:00 – 20:30 uur  
  

Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering  
Meer informatie over Teams | Opties voor 
vergadering 

3 september  

20:00 – 20.30 uur 

Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering  
Meer informatie over Teams | Opties voor 
vergadering 

https://husite.nl/huhonours/verbreding/persoonlijk-leiderschap/
https://husite.nl/huhonours/verbreding/persoonlijk-leiderschap/
mailto:Romy.krist@student.hu.nl
https://husite.nl/huhonours/verbreding/persoonlijk-leiderschap/
https://husite.nl/huhonours/verbreding/persoonlijk-leiderschap/
mailto:Romy.krist@student.hu.nl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_NmFhYTczNWYtNTI2MC00MWRmLTliMGMtNWQzNzgzM2RkNTgw%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252298932909-9a5a-4d18-ace4-7236b5b5e11d%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252246d08efd-51f3-4e9c-94c5-90b8b1c700e0%2522%257d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=46d08efd-51f3-4e9c-94c5-90b8b1c700e0&tenantId=98932909-9a5a-4d18-ace4-7236b5b5e11d&threadId=19_meeting_NmFhYTczNWYtNTI2MC00MWRmLTliMGMtNWQzNzgzM2RkNTgw@thread.v2&messageId=0&language=nl-NL
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_YjRlMGY3ODEtMGUxYS00ZjM5LTg1OTktNjI1MWI0MzJhNzI4%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252298932909-9a5a-4d18-ace4-7236b5b5e11d%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252246d08efd-51f3-4e9c-94c5-90b8b1c700e0%2522%257d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=46d08efd-51f3-4e9c-94c5-90b8b1c700e0&tenantId=98932909-9a5a-4d18-ace4-7236b5b5e11d&threadId=19_meeting_YjRlMGY3ODEtMGUxYS00ZjM5LTg1OTktNjI1MWI0MzJhNzI4@thread.v2&messageId=0&language=nl-NL
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_Y2ViMTBmZGItYTczYS00Y2ZhLThiMjAtNzY2Y2Y4NDE5ZThj%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252298932909-9a5a-4d18-ace4-7236b5b5e11d%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252246d08efd-51f3-4e9c-94c5-90b8b1c700e0%2522%257d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=46d08efd-51f3-4e9c-94c5-90b8b1c700e0&tenantId=98932909-9a5a-4d18-ace4-7236b5b5e11d&threadId=19_meeting_Y2ViMTBmZGItYTczYS00Y2ZhLThiMjAtNzY2Y2Y4NDE5ZThj@thread.v2&messageId=0&language=nl-NL
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_NjI0ZDVhODItYTBjYS00ZGRjLWI3MTgtNzdjNjg4MTY5MzA3%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%252298932909-9a5a-4d18-ace4-7236b5b5e11d%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252246d08efd-51f3-4e9c-94c5-90b8b1c700e0%2522%257d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=46d08efd-51f3-4e9c-94c5-90b8b1c700e0&tenantId=98932909-9a5a-4d18-ace4-7236b5b5e11d&threadId=19_meeting_NjI0ZDVhODItYTBjYS00ZGRjLWI3MTgtNzdjNjg4MTY5MzA3@thread.v2&messageId=0&language=nl-NL
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INSPIRERENDE 
VOORBEELDEN
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“Ik zit op de Hogeschool Utrecht (HU) en woon zelf in een stad 40 minuten 
verderop. Vorig jaar kon ik tijdelijk een kamer in Utrecht huren. Ik dacht: als ik daar 
toch ben, kan ik misschien wel iets met sport doen. Ik voetbal namelijk best 
intensief in mijn stad. Op een dag scrolde ik door Facebook en zag daar op de 
pagina van de HU een oproep die mij aansprak: sportmaatjes gezocht in Utrecht. 
Dat klonk wel als iets voor mij: sporten gecombineerd met vrijwilligerswerk. Bij 
Sportvrienden worden 
jongeren met een kwetsbaarheid gekoppeld aan studenten en gaan samen 
sporten. Ik vond het wel wat spannend om mij aan te melden. In mijn stad ben ik 
coach van een damesvoetbalteam en dus heb ik normaal alle touwtjes in handen. 
	 Nu moest ik maar afwachten wat er op mij afkwam. Een mooie uitdaging! Ik 
bezocht een Sportvrienden-bijeenkomst waar de jongeren en studenten elkaar 
ontmoetten. Ik vulde een formulier in met mijn hobby’s, interesses en opleiding in 
en op basis daarvan werd ik gematcht aan een jongere, mijn sportmaatje. Het was 
een jongen die nog niet zo lang in Nederland woonde. De drempel was voor hem 
te groot om zich aan te melden bij een reguliere voetbalclub. Dit was overzichtelijk: 
10 weken sporten, samen met een maatje. Dus ik belde hem, haalde hem op met 
de fiets en zo fietsten we elke dinsdagavond naar de voetbaltraining. In het begin 
ging het contact soms moeizaam. Het was al snel een kwartier fietsen en de 
vragen en verhalen kwamen vooral vanuit mij. We hadden in ieder geval wel één 
gezamenlijke hobby: voetbal. Dus daar ging het in het begin vooral over. Later 
kwamen er vanuit hem ook steeds meer verhalen. Tijdens onze laatste 
gezamenlijke training vertelde hij dat hij zich had aangemeld bij een reguliere 
voetbalvereniging bij hem in de buurt. Heel leuk om te horen! Toen de trainingen 
voorbij waren, ben ik gaan kijken wat ik er nog meer mee zou kunnen doen en toen 
heb ik voor andere studenten een cursus opgezet die ze zouden kunnen volgen bij 
Sportvrienden.  
	 Aan jongeren die twijfelen zou ik willen zeggen: ga dit doen! 
Mijn eigen drijfveer was dat ik iets wil doen waarbij ik iemand help en er zelf ook 
iets aan heb. En dat is gelukt: ik hielp een ander en heb er zelf ook iets aan 
overgehouden. Een groter netwerk bijvoorbeeld, het staat goed op mijn cv en de 
cursus die ik heb opgezet staat gelijk aan 5 studiepunten.” 
Fleur heeft in Juni 2020 vijf honourssterren verzilverd en het honourscertificaat,  
“leading professional in waardecreatie” behaald 

Meer info: 
www.onthemoveutrecht.nl/sportvrienden en stercursus Talentontwikkeling 

VERBINDEN DOOR SPORTEN

“Mijn eigen drijfveer was, ik wil iets doen waarbij ik iemand help  
en er zelf ook iets aan heb” 

Fleur Blom (21) zit in het laatste jaar van hbo Social Work.  
Toen ze tijdelijk een kamer kon huren in de stad waar ze studeert,  
vond ze bij Sportvrienden haar Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT) 

(uit Magazine varianten van MDT in de praktijk 2020) 

http://www.onthemoveutrecht.nl/sportvrienden
http://www.onthemoveutrecht.nl/sportvrienden
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Voor de verkiezingen HU Honoursstudent 2020 zijn 17 honours studenten van 
verschillende opleidingen voorgedragen. Wij zijn trots dat Social Work student 
Nynke Suzanna Hospes als 1 van de 6 finalisten in het portrettenboekje staat.  
Nynke ging uitdagingen aan over haar grenzen, de grenzen van de opleiding en de 
grenzen van Nederland. Tijdens haar stage in Nieuw-Zeeland/Aotearoa heeft ze 
kennisgemaakt met Project Wayfinder, een sociale beweging die als doel heeft 
zinvolle levens te creëren door middel van praktische filosofie. Om dit te bereiken 
hebben ze, in samenwerking met Stanford University, onderzoek gedaan naar 
doelontwikkeling en hersenwetenschap. Daarnaast gebruiken ze tradities, verhalen 
en wijsheden van de inheemse gemeenschappen uit Polynesië als inspiratiebron.  
Geïnspireerd door de ontwikkelingen die Nynke om haar heen zag en ervaarde, 
waarbij veel jongeren, maar ook volwassenen last hebben van stress, burnout, 
angst en prestatiedruk, is ze, terug in Nederland, met de inspiratie van  project 
Wayfinder op de Hogeschool Utrecht aan de slag gegaan. Ze heeft nieuwe en 
oude kennis vertaalt en eigentijds ingezet en  materiaal uit het project Wayfinder 
bewerkt tot een pilot voor vijftig studenten en docenten. Vervolgens heeft ze 
project Wayfinder en haar plannen op inspirerende wijze aan ambassadeurs 
leerteambegeleiding van Social Work gepresenteerd. Toen zij ook enthousiast 
bleken te zijn heeft ze de directeur van Social Work weten te inspireren en een 
Wayfinder Community Training 2020 voor docenten en studenten georganiseerd.  
Referent Rynz Yanez beschrijft onder de indruk te zijn van de uitdagingen die 
Nynke is aan gegaan in het ontdekken wie zij is, wil zijn en hoe ze waarde kan 
creëren.  
Nynke heeft in Juni 2020 vijf honourssterren verzilverd en het honourscertificaat,  
“leading professional in waardecreatie” behaald. Ze stuurde de honoursdocenten 
een onderstaande mail.  

Beste honourscoaches, 

Nu het honours-traject is afgesloten wil ik jullie graag nog erg bedanken voor de 
begeleiding.  
Dit heeft mij erg veel geholpen met het tot leven brengen van mijn ideeën.  
Ik ben erg dankbaar dat deze ideeën door jullie serieus werden genomen en dat 
jullie mij hebben ondersteund in het proces. Toen ik op de middelbare school zat, 
moest ik steeds hard werken om dan maar nauwelijks een 5.5 te behalen. Om 
deze reden had ik nooit gedacht dat ik ooit een honoursstudent zou kunnen 
worden! Ik ben erg blij dat ik dit op de Hogeschool Utrecht alsnog heb kunnen 
doen, waarbij er waardering was voor kwetsbaarheid en persoonlijke groei.  

"Most of us end up with no more than five or six people who remember us. 
Teachers have thousands of people who remember them for the rest of their lives"  
- Andy Rooney 

Heel erg bedankt!  

WAYFINDER
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We hopen jullie voldoende geïnformeerd te hebben.  

Zoek ons bij vragen gerust op!  

Wij wensen jullie veel uitdagingen en kijken uit naar een 
inspirerende samenwerking!

WE ARE UP FOR 
COLLABORATIONS!

| Neel de Haan

Corrie Verstoep

| Sharareh Atabaki 

| Carla van Slagmaat | Mariette van Laar | Toinette Loeffen

| Monique Groeneweg 




