2018 Canon speciaal onderwijs; Schrijven van een
tweetal vensters voor de Canon Speciaal Onderwijs.
2017-heden COC Tilburg Breda: Historisch onderzoek
naar de geschiedenis van de zichtbaarheid van
homoseksualiteit in Tilburg. Te verschijnen in de loop van
2020 bij het Zuidelijk Historisch Contact.
2017-heden Commissie Geweld in de Jeugdzorg:
Historisch onderzoek naar geweld in de doven- en
blindeninternaten tussen 1945 en 2017.
2014-2017 COC afdeling Eindhoven e.o.: Historisch
onderzoek (combinatie van archiefonderzoek en oral
history) naar de geschiedenis van de emancipatie van
homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in
Eindhoven, resulterend in een publicatie.
2014-2015 Disability Studies in Nederland: Schrijven,
samen met Paul van Trigt en Alice Schippers, van een
overzichtsartikel over de geschiedenis van disability in
Nederland voor, verschenen in ‘The Routledge History of
Disability’, 2018.
2013 Canon gehandicaptenzorg: Schrijven van een
drietal artikelen voor de gedrukte versie van de canon
over het ontstaan van het speciaal onderwijs, de
arbeidsvoorziening en de ambulante zorg voor mensen
met een verstandelijke beperking.
2011 Armoedegezant Eindhoven: schrijven handleiding
vrijwilligers in de schuldhulpverlening in Eindhoven.
2007-2010 Movisie: Projectleider bij het programma
huiselijk en seksueel geweld. O.a. deelname aan het
onderzoek ‘Beperkt Weerbaar’, in opdracht van het
Ministerie van VWS, naar seksueel geweld bij mensen
met een beperking; het ontwikkelen, in opdracht van
GGD Amsterdam, van een methodiek ter preventie van
seksueel geweld binnen het praktijkonderwijs.
2007 Humanitas Eindhoven: Opzetten en uitvoeren
huiskamerproject ten behoeven van (voormalige)
minderjarige asielzoekers in Eindhoven.
2007 Movisie: Mede ontwikkelen E-learning traject met
betrekking tot de kinderwens van mensen met een
verstandelijke beperking.

2007 Croan Consultancy: Begeleiden en monitoren van
het project ‘De wet van Bartjes’ in een volkswijk te ’sHertogenbosch.
2006 Neos (maatschappelijke opvang Eindhoven):
Mede uitvoeren en verslagleggen van een onderzoek
naar het opvoedingsklimaat binnen drie locaties van
Neos.
2004-2009 Stichting Rotterdam Verkeert: Ontwikkelen
methodiekbeschrijving project ‘i2 Rotterdam’, een
hulpverleningsmethode voor allochtone homoseksuele
mannen en lesbische vrouwen; monitoring diverse
projecten w.o. ‘Roze Rimpels: omgaan met
homoseksualiteit in de verpleeghuiszorg’ en ‘Roze op
school: homoseksualiteit op het VMBO’.
2004-2005 Korein Kinderopvang Eindhoven:
Projectleider diversiteit: beschrijven van een drietal
opvangvormen voor kwetsbare en niet-Nederlandstalige
kinderen in kinderopvang en naschoolse opvang.
2003 Humanitas Maastricht: Ontwikkelen van de cursus
‘samen taalactief’, gericht op de sociale aspecten van het
geven van taallessen bij mensen thuis.1998-2003
Stichting Vluchtelingenwerk AZC Helmond: Coördinator:
eindverantwoordelijke voor de juridische begeleiding van
900 asielzoekers, begeleiden van een tiental vrijwilligers
op twee locaties.
1994-1998 BJ-Brabant: Begeleider van alleenstaande
minderjarige asielzoekers.1990-1992 William Schrikker
Groep: Beschrijving van de geschiedenis van deze
jeugdhulpverleningsinstelling voor kinderen met een
beperking, in samenwerking met prof.dr. A.T.G van
Gennep.

