UITNODIGING SLOTCONFERENTIE

‘DE MAATSCHAPPELIJKE
IMPACT VAN CORONA:
LESSEN VOOR DE TOEKOMST’
Datum: dinsdag 26 april
Locatie: Centrale Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110
Tijd: 09.30u (inloop), start: 10.00u, einde: 12.30u (inclusief lunch)

In de afgelopen twee jaar is onder leiding
van prof. dr. Godfried Engbersen (hoogleraar
algemene sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) in samenwerking met de Vrije
Universiteit/Kieskompas, Universiteit Leiden
en De Haagse Hogeschool onderzoek verricht
naar de maatschappelijke impact van corona
(www.impactcorona.nl). Het onderzoek is
uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten
Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en de VNG
en is mogelijk gemaakt door een subsidie
van het onderzoeksprogramma COVID-19
van ZonMw.
Het onderzoek richt zich op de gevolgen van de
coronacrisis voor: werk en inkomen, zorgmijding
en zorggebruik, emotioneel welbevinden, solidariteit en informele hulp, sociale relaties in buurten,
en vertrouwen. De centrale vraagstelling van
dit onderzoek is: “Wat is de maatschappelijke
impact van COVID-19 op kwetsbare groepen
in grote steden (Rotterdam, Den Haag en

Amsterdam) en heel Nederland, zowel tijdens
de uitbraak als op de langere termijn?”
Om antwoord te krijgen op deze vraag zijn
in de afgelopen twee jaar verschillende
metingen uitgevoerd. De eerste vond plaats
in april 2020 en de vijfde en laatste meting
vond plaats in november 2021. Naast het
surveyonderzoek zijn verdiepende focusgroepen
georganiseerd met vertegenwoordigers van
kwetsbare groepen (jongeren, alleenstaande
moeders, zzp’ers en migrantengroepen),
met professionals (waaronder huisartsen) en
directeuren sociaal domein.
Tijdens de slotconferentie willen we de
belangrijkste bevindingen van het onderzoek
presenteren en met u in gesprek gaan over de
maatschappelijke impact van de coronacrisis
en lessen trekken voor de toekomst.

Aanmelden

Het programma is als volgt:

10.00-10.05u:

Welkom door dagvoorzitter prof. dr. Jet Bussemaker (hoogleraar wetenschap,
beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg, Universiteit Leiden)

10.05-10.45u:

Inleiding prof. dr. Godfried Engbersen over het onderzoek en de belangrijkste
bevindingen, reactie prof. dr. Beate Völker (directeur Nederlands Centrum voor
Criminaliteit en Rechtshandhaving)

10.45-11.00u: 	Reflectie op de gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten door Korrie Louwes
(Algemeen directeur Onderwijs, Cultuur en Welzijn, gemeente Den Haag)
Pauze
11.20-12.00u:

P
 aneldiscussie geleid door dr. André Krouwel (Vrije Universiteit/Kieskompas)
over de vraag: Hoe kunnen gemeenten beter voorbereid zijn op een pandemie?
De paneldiscussie wordt ingeleid door dr. Katja Rusinovic (De Haagse Hogeschool)
met inzichten uit de focusgroepen. Aan de paneldiscussie nemen zowel onderzoekers
als verschillende professionals deel.

12.00-12.10u:

S
 lot door dagvoorzitter prof. dr. Jet Bussemaker

12.10-12.30u:

Lunch

12.30u: 			

Einde

We hopen van harte dat u in de gelegenheid bent om bij de slotconferentie aanwezig te zijn.
Meld u aan via onderstaande knop en vul het formulier in.
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