
 

Studenten gezocht voor onderzoek:  SAMENWERKING Geestelijke 

Verzorging en KERKEN 

 

Ipse de Bruggen is een instelling met grotere en kleinere locaties in Zuid-Holland. Ipse de Bruggen 

vindt het belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk volwaardig mee kunnen doen in de samenleving, 

ook op kerkelijk/ levensbeschouwelijk gebied. Er werken op de drie grote landgoederen in totaal 

zeven geestelijk verzorgers. Een van hun taken is het onderhouden van contacten met de kerken uit 
de omgeving.  

 Eén van die grote locaties is Hooge Burch in Zwammerdam. De locatie had van oudsher een 

protestants-christelijke signatuur. Op het terrein zijn wekelijks protestants-oecumenische 

kerkdiensten die verzorgd worden door de geestelijk verzorgers van deze locatie. Een deel van de 

cliënten komt naar deze kerkdiensten, enkele cliënten bezoeken kerken in de omgeving. 

Zwammerdam ligt in een landelijke omgeving met veel kleinere dorpen met vaak kleine kerkelijke 

gemeenschappen. Dat bemoeilijkt het leggen van contact met deze kerkelijke gemeenschappen, het 
onderhouden daarvan.  

 Ipse de Bruggen wil graag weten hoe het contact tussen kerken en geestelijk verzorgers nu 
functioneert en wat daarin mogelijk verbeterd kan worden.   

 De onderzoeksopdracht bestaat uit het onderzoeken en beschrijven van: 

• het contact met  kerkelijke gemeenschappen in de omgeving;  

• de mogelijkheden om contacten met geloofsgemeenschappen uit te breiden of tot stand te 

brengen als ze er nog niet zijn en de mogelijkheden van samenwerking 

• te inventariseren of er initiatieven kunnen worden genomen voor sociale inclusie van 

mensen met een verstandelijke beperking, overeenkomstig de visie van Ipse de Bruggen van 
volwaardig mee kunnen doen in de samenleving 

• afspraken te maken gericht op het wederzijds leren over de begeleiding van mensen met 

een verstandelijke beperking. 



Kenniswerkplaats Sociale Inclusie en Levensbeschouwing van Mensen 

met een Verstandelijke Beperking 

 

Deze onderzoeksopdracht is verbonden met de Kenniswerkplaats Sociale Inclusie en 

Levensbeschouwing van Mensen met een verstandelijke beperking van onderzoeker André Mulder bij 

de PThU in Amsterdam. Daardoor kun je meer begeleiding ontvangen bij het ontwikkelen van je 
vraagstelling, je onderzoeksontwerp- en uitvoering en je literatuurstudie. 

Contact opnemen 

Elly Snaterse, geestelijk verzorger Ipse de Bruggen, locatie Zwammerdam, tel. 06-21616631, email: 

elly.snaterse@ipsedebruggen.nl; zij kan je meer vertellen over de locatie, de  begeleiding en de 
onderzoeksvraag 

André Mulder, senior onderzoeker bij de Protestantse Theologische Universiteit, 

a2.mulder@pthu.nl; 0619074096;  https://www.pthu.nl/over-

pthu/organisatie/medewerkers/a.mulder/; hij kan je meer vertellen over de onderzoeksaanpak en 
de begeleiding bij dit onderzoek. 
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