Publicatielijst en opdrachten
2017
In opdracht van het lectoraat Leefwerelden van Jeugd (lector Pauline Naber) het
begeleiden van studenten in hun afstudeeronderzoek. Het afstudeeronderzoek is
onderdeel van een grotere opdracht rondom maatschappelijke participatie van
kwetsbare jongeren.
In samenwerking met Fietje Schelling het ondersteunen van de regio Holland Rijnland om
cliëntparticipatie op een andere wijze vorm te geven. Het gaat hierbij om actieve participatie
van jongeren en ouders in de jeugdhulp in Holland Rijnland op alle niveaus. En de
transformatie van de jeugdhulp in Holland Rijnland verder vorm geven door jongeren en
ouders actief bij het proces te betrekken. Concreet is onder andere een bijeenkomst voor de
regio verzorgd zodat PGB houders in gesprek kunnen (blijven) met professionals. Daarnaast
ligt de focus op deskundigheidsbevordering van beleidsmedewerkers om zo participatie
zelfstandig verder vorm te geven.
In opdracht van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van Hoges chool
Inholland (Amsterdam) het begeleiden van een afstudeerkring. Een groepsgewijze vorm
van begeleiden om studenten te ondersteunen in hun afstudeeronderzoek en het
schrijven van hun scriptie. Daarnaast verzorgt Van Lier Onderzoek de intervisie van
docenten rondom het thema afstuderen.
In opdracht D’Roem het uitvoeren van onderzoek naar de resultaten van het
dagbestedingproject en leerwerkbedrijf. Het doel is om te achterhalen wat de
deelnemers hebben gevonden van het project, wat zij tot op heden hiervan meenemen
in hun dagelijks leven en hoe mogelijk zelfstandig monitoring van de jongeren vorm
gegeven zou kunnen worden.
In opdracht van de opleiding Pedagogiek van Hogeschool Inholland (Amsterdam) het
gezamenlijk ontwikkelen en vormgeven van het afstudeerproces en de wijze van
beoordelen van studenten in hun afstudeerfase.
In opdracht van de opleiding Business Studies van Hogeschool Inholland (Haarlem) zijn
er verschillende onderwijsactiviteiten uitgevoerd. Dit varieerde van het lesgeven in
statistiek en kwantitatief onderzoek, het verzorgen van workshops rondom
onderzoeksvaardigheden, het (her)beoordelen van onderzoeksrapporten tot het
begeleiden van groepen bij hun afstudeeronderzoek.
In opdracht van Hogeschool Inholland het begeleiden van langstudeer studenten (die
langer dan vier jaar over hun studie doen) voor de opleiding Creative Business. Specifiek
gaat het om scriptiebegeleiding bij studenten die al een keer hun scriptie hebben
ingeleverd en een onvoldoende hebben gekregen. De begeleiding vindt plaats door
bijeenkomsten rondom onderzoeksvaardigheden en specifieke (individuele) onderdelen
van de scriptie. Ook is Van Lier Onderzoek onderdeel geweest van de Summer School,
een vorm van begeleiden waarbij studenten de hele dag op locatie aanwezig zijn, een
opfris college krijgen op onderzoeksonderdelen en vervolgens vragen kunnen stellen
gedurende de dag tijdens het zelfstandig begeleid werken.
In opdracht van JES Rijnland is een actie onderzoek uitgevoerd naar de coaching van
leerlingen in het (V)MBO, waarbij de coaching wordt verzorgd door vrijwillige rs.
Gemeente Leiden is de feitelijke opdrachtgever voor het onderzoek. JES Rijnland voert
dit gedeeltelijk zelf uit met ondersteuning vanuit Van Lier Onderzoek. Het onderzoek
wordt afgesloten met een bijeenkomst met sleutelpersonen om de vormgeving van
vrijwillige coaching verder te concretiseren.
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Het uitvoeren van het project Identificerend Lezen: Geld Moet Rollen op Metameer in
Boxmeer. In samenwerking met Biblioplus en de Rabobank. Vijf bijeenkomsten in
verschillende klassen met als doel bewustwording van het belang van financiële
gezondheid. Taakstelling in deze uitvoering is het uitvoeren van de voor - en nameting
bij de leerlingen.
Voor de Masteropleiding Pedagogiek (Hogeschool Inholland) is Van Lier Onderzoek
betrokken als beoordelaar van onderzoeksvoorstellen en eindrapporten. Van Lier
Onderzoek is ook examanitor (geweest) van de opleiding Creative Business van
Hogeschool Inholland Rotterdam.
2016
In opdracht van Fonds 1818 het uitvoeren van een onderzoek rondom het thema
schulden. De tweede fase van een opdracht rondom schuldenproblematiek ter
verkenning en ontwikkeling van een concreet project om het jubileum van Fonds 1818 te
vieren. Concreet is er een panelgesprek geweest met jongeren die te maken hebben met
schulden en individuele interviews met volwassenen met schulden. Het onderzoek is
input geweest voor het ontwikkelen het project Uit De Rode Cijfers
(www.fonds1818.nl/uitderodecijfers).
Project De Toekomst. Een 3 jarig project om de afstand tussen de arbeidsmarkt en
risicojongeren in Den Haag te verkleinen. Het project wordt aangestuurd door
projectcoördinator en gefinancierd door stichting Boschuysen in het kader van hu 450
jarig bestaan. In 2016 is de afsluiting van het project geweest door middel van de
Future Race, een fietstocht langs leerwerkprojecten in Den Haag.
In opdracht van de gemeente Den Haag het verzorgen van kenniscafés bij de
verschillende Centra voor Jeugd en Gezin in de stad. Het doel van de kenniscafés is het
verbinden van de vrijwillige zorg (waaronder maatjesprojecten) met de professionele
zorg. De kenniscafés zijn op maat per CJG verzorgd, variërend van een brede
netwerkbijeenkomst tot een beperkte genodigden lijst.
In opdracht van JES Rijnland is een actie onderzoek uitgevoerd naar de coaching van
leerlingen in het (V)MBO, waarbij de coaching wordt verzorgd door vrijwilligers.
Gemeente Leiden is de feitelijke opdrachtgever voor het onderzoek . JES Rijnland voert
dit gedeeltelijk zelf uit met ondersteuning vanuit Van Lier Onderzoek.
In opdracht van Hogeschool Inholland het begeleiden van langstudeer studenten (die
langer dan vier jaar over hun studie doen) voor de opleiding Creative Business. Specifiek
gaat het om scriptiebegeleiding bij studenten die al een keer hun scriptie hebben
ingeleverd en een onvoldoende hebben gekregen. De begeleiding vindt p laats door
bijeenkomsten rondom onderzoeksvaardigheden en specifieke (individuele) onderdelen
van de scriptie.
In samenwerking met Fietje Schelling het ondersteunen van de regio Holland Rijnland om
cliëntparticipatie op een andere wijze vorm te geven. Het gaat hierbij om actieve participatie
van jongeren en ouders in de jeugdhulp in Holland Rijnland op alle niveaus. En de
transformatie van de jeugdhulp in Holland Rijnland verder vorm geven door jongeren en
ouders actief bij het proces te betrekken. Concreet is onder andere een bijeenkomst voor de
regio verzorgd zodat PGB houders in gesprek kunnen (blijven) met professionals.
Het uitvoeren van het project Identificerend Lezen: Geld Moet Rollen op Merlet College
in Cuijk. In samenwerking met Biblioplus en de Rabobank. Vijf bijeenkomsten in
verschillende klassen met als doel bewustwording van het belang van financiële
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gezondheid. Taakstelling in deze uitvoering is het verzorgen van enkele bijeenkomsten
en het uitvoeren van de voor- en nameting bij de leerlingen.
In opdracht van het lectoraat Dynamiek van de Stad (Hogeschool Inholland, lector Guido
Walraven) het onderzoeken en door ontwikkelen van de methodiek Urban Skills 4 U.
UrbanSkills4U (US4U) is een trainingsprogramma gericht op leerlingen die te kampen
hebben met gedragsproblemen en problemen met gezag en autoriteit.
In opdracht van Hogeschool Inholland (Taskforce) het begeleiden van studenten (die
langer dan vier jaar over hun studie doen) op de locaties in Noord en Zuid bij het
uitvoeren van hun afstudeeronderzoek. Taakstelling is het verzorgen van bijeenkomsten
rondom onderzoeksvaardigheden en coaching van de studenten bij de uitvoering van
hun onderzoek.
2015
In opdracht van Hogeschool Inholland het begeleiden van studenten (die langer dan vier
jaar over hun studie doen) op de locaties in Noord en Zuid bij het uitvoeren van hun
afstudeeronderzoek. Taakstelling is het verzorgen van bijeenkomsten rondom
onderzoeksvaardigheden en coaching van de studenten bij de uitvoering van hun
onderzoek.
In opdracht van Fonds 1818 het uitvoeren van een uitgebreide deskresearch rondom het
thema schulden. De eerste fase van een opdracht rondom schuldenproblematiek ter
verkenning en ontwikkeling van een concreet project om het jubileum van Fonds 1818 te
vieren.
In opdracht van stichting De Haven het verzorgen van een eenmalige training voor de
vrijwilligers in outreachend werken, gericht op de doelgroep prostituees.
Het inventariseren van de maatjesprojecten voor gezinnen in de gemeente Den Haag,
waarbij de focus ligt op ouder-kind relatie of opvoedingsondersteuning, in opdracht van
de gemeente Den Haag.
In opdracht van JSO en in samenwerking met Fietje Schelling het verkennen van de
mogelijkheid om 16+ hulpverlening in de regio Holland Rijnland op een andere wi jze
vorm te geven. In collaboratie met relevante partijen zoals: ervaringsdeskundigen,
onderwijs, gemeente, woningcorporaties en dergelijke.
In opdracht van BiblioPlus het verzorgen van de MediaB@ttle op het Merlet College in
Cuijk. Het leiden van de bijeenkomst waarin jongeren met elkaar in debat gaan en goed
informatie zoekgedrag in opdrachten uitvoeren.
In samenwerking met JSO en in opdracht van de gemeenten Leidschendam -Voorburg,
Wassenaar en Voorschoten, het verzorgen van panelgesprekken met (ple eg) ouders en
jongeren die ervaring hebben met jeugdhulp.
Het uitvoeren van het project Identificerend Lezen: Geld Moet Rollen op Merlet College
in Cuijk. In samenwerking met Biblioplus en de Rabobank. Vijf bijeenkomsten in elf
klassen met als doel bewustwording van het belang van financiële gezondheid.
Taakstelling in deze uitvoering is het verzorgen van de eerste en laatste bijeenkomst en
het uitvoeren van de voor- en nameting bij de leerlingen.
In samenwerking met JSO het organiseren van een avondbijee nkomst met ouders en
professionals over het onderwerp Passend Onderwijs. De bijeenkomst biedt input voor
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het advies dat de gemeenten van regio Holland Rijnland gaan schrijven hoe jongeren
met onderwijs/zorg behoefte het beste kunnen worden geholpen.
In opdracht van Kansrijk Zuidoost het ondersteunen bij het verzamelen en analyseren
van gegevens verkregen uit de huisbezoeken en kansrijk gesprekken van de
bewonersadviseurs.
2014
Het uitvoeren van het project Identificerend Lezen: Geld Moet Rollen op Metamee r
College in Boxmeer. In samenwerking met Biblioplus en mede mogelijk gemaakt door de
Rabobank, stichting Boschuysen en Janivo stichting. Vijf bijeenkomsten in elf klassen
met als doel bewustwording van het belang van financiële gezondheid.
Onderdeel van het projectteam van JSO dat een onderzoek voor het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft uitgevoerd naar de stand van zaken rondom
voorlichting, advisering, hulp en opvang aan tienermoeders.
Het uitvoeren van een inventarisatie van maatjesprojecten in Den Haag die zich richten
op jongeren en de thema’s werk en school, in opdracht van de gemeente Den Haag.
In samenwerking met JSO een evaluatie van de pilot Lerend Ontwikkelen van het
Centrum voor Jeugd en Gezin Westland, locatie ’s-Gravenzande.
Ondersteuning van JSO bij diverse trajecten rondom participatie van jeugdigen en hun
ouders binnen de transitie. Onder andere: panelgesprekken, ontwikkelen van
participatiekaarten, advisering regio en gemeenten.
Project De Toekomst. Een 3 jarig project om de afstand tussen de arbeidsmarkt en
risicojongeren in Den Haag te verkleinen. Het project wordt aangestuurd door
projectcoördinator en gefinancierd door stichting Boschuysen in het kader van hu 450
jarig bestaan.
In samenwerking met JSO, en in opdracht van de gemeente Den Haag, de uitvoering
van een onderzoek naar de redenen waarom Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse
jongeren wel of geen gebruik maken van de opvangmogelijkheden binnen de gemeente
Den Haag.
In opdracht van JSO een 0-meting binnen het team van Bureau Jeugdzorg Gorinchem in
het kader van Experienced Experts (ExpEx), de inzet van ervaringsdeskundigen binnen
het werk van Bureau Jeugdzorg Gorinchem.
Het hoofdstuk Is meten echt weten? in het boek Samen Opvoeden herschreven,
uitgegeven door Coutinho. De herziene druk is gepland halverwege 2015, voorafgaand
aan schooljaar 2015/2016. http://www.coutinho.nl/winkel/samen-opvoeden-b-580.html
2013
Project De Toekomst. Een 3 jarig project om de afstand tussen de arbeidsmarkt en
risicojongeren in Den Haag te verkleinen. Het project wordt aangestuurd door
projectcoördinator en gefinancierd door stichting Boschuysen in het kader van hu 450
jarig bestaan.
In opdracht van JSO. Analyse van vragenlijsten voor jongeren en professionals bij
Bureau Jeugdzorg Gorinchem in het kader van de inzet van ervaringsdeskundigen binnen
de hulp van Bureau Jeugdzorg.
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Lier, L.W.N. van (2013). Komt u hier vaker? Resultaten van een dossieronderzoek naar

burgers van Amsterdam Zuid die in het jaar 2013 vaak (meer dan drie keer) gebruik
hebben gemaakt van de diensten van het Sociaal Loket. Delft: Van Lier Onderzoek. In
opdracht van Stadsdeel Amsterdam Zuid.

In opdracht en samenwerking met JSO. Lier, L.W.N. van (2013). Mytikas: het volgen van

eigen paden. Een verslag van de onderzoeksresultaten naar de effectiviteit en de
overdraagbaarheid van de werkwijze van stichting Mytikas. Eindredactie: J. Vreugink.
Redactie: L. van Lier, A. Manraj en G. Hoogenboezem. Gouda: JSO.

Ondersteuning van JSO bij diverse trajecten rondom participatie van jeugdigen en hun
ouders binnen de transitie. Onder andere: panelgesprekken, ontwikkelen van
participatiekaarten, advisering regio en gemeenten.
Onderdeel van de uitvoering van onderzoek naar de evaluatie van het CJG binnen
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Resulterend in de rapportage: Sturen,

regisseren en uitvoeren! Vergelijkend onderzoek tussen de drie Centra voor Jeugd en Gezin
in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR). Gouda: JSO. In
opdracht van JSO.

In opdracht van JSO. Analyse van Vektis (kosten van de Zorg in Natura en
Persoonsgebonden Budget) voor jeugdigen in de regio Drechtsteden.
In opdracht van de gemeente Den Haag en in samenwerking met JSO een onderzoek naar
de beweegredenen van Marokkaanse, Antilliaanse en Turkse jongeren om wel/geen gebruik
te maken van opvangmogelijkheden.
Hoogenboezem, G. en L.W.N. van Lier (2013). Evaluatie Weerbaar zijn doe je zo en No

Apologies. Indicaties voor de effectiviteit van Gezonde Slagkracht -trainingen op GoereeOverflakkee. Gouda: JSO. In opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee.
2012

Lier, L.W.N. van (2012). Profielen van zwerfjongeren in Den Haag. Een herhaling van het
profielonderzoek uit 2006 dat dient als opstap voor een preventief project voor
zwerfjongeren in Den Haag. Delft: Van Lier Onderzoek. In opdracht van stichting
Boschuysen en JSO.

Ondersteuning van JSO bij de monitoring Nazorgarrangementen van Horizon, jeugdzorg
en onderwijs.
Ondersteuning van JSO bij de uitvoering van een adviestraject voor de gemeente
Gorinchem met betrekking tot het thema Pedagogische Civil Society.
Lier, L.W.N. van (2012). Komt u hier vaker? Resultaten van een dossieronderzoek naar

burgers van Amsterdam Zuid die in de periode van 1 januari tot 1 juli 2013 vaak (meer
dan drie keer) gebruik hebben gemaakt van de diensten van het Sociaal Loket. Delft:
Van Lier Onderzoek. In opdracht van Stadsdeel Amsterdam Zuid.

Lier, L.W.N. van, & Naber, P. (2012). Civil Society: aansluiten bij de belangen van
jongeren. In H. Jumelet & J. Wenink (samenstelling en redactie), Zorg voor onszelf?

Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijk heden voor
beleid en praktijk. (pp. 251-257). Amsterdam: Uitgeverij SWP.
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Kansrijk Zuidoost. Monitor van de huisbezoeken afgelegd door de bewonersadviseurs
van project Kansrijk Zuidoost.
Training in outreachend werken van de medewerkers van stichting MEE in Rotterdam.
Doel is medewerkers voorbereiden op het maken van contact met zorgmijders in het
kader van de nieuwe taken. In samenwerking met lectoraat Leefwerelden van Jeugd van
Hogeschool Inholland.
2011
Gelder, P. van, Lier, L.W.N. van (2011). Boys Offline / Boys Online. Seksuele
dienstverlening door jongens/mannen (M$M) in Den Haag. Utrecht: Uitgeverij De Graaff.
http://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?BoekID=24488
Janssen, H.C.M. (red). (2011). Samen opvoeden. Oriëntatie op pedagogische
werkvelden. Hoofdstuk L. van Lier: Is meten echt weten?! Het werkveld
jeugdonderzoek. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
http://www.coutinho.nl/winkel/samen-opvoeden-b-580.html
2010
Lier, L.W.N. van (2010), Kwaliteit van de keten voor zwerfjongeren in Den Haag.
Resultaten 2-meting juli 2010. Delft: Van Lier Onderzoek. In opdracht van JSO,
expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding.
Naber, P., Sap, I. & Bijvoets, M. (2010). Zwerfjongeren begeleiden. Versterken van hun
sociale netwerken. (mede auteur L. van Lier). Apeldoorn: Garant Uitgeverij.
2009
Lier, L.W.N. van (2009), Tijd voor Zwerfjongerenbeleid. Eindrapportages voor gemeente
Almere en gemeente Den Bosch. Delft: Van Lier Onderzoek. In opdracht van Federatie
Opvang.
Lier, L.W.N. van (2009), Zwerfjongeren: uitvallers of hoopvolle reizigers? Delft: Van Lier
Onderzoek. Aanvulling in het Handboek Jeugdbeleid. In opdracht van Reed Business
Informations.
Lier, L.W.N. van (2009), Kwaliteit van de keten voor zwerfjongeren in Den Haag.
Resultaten 1-meting maart 2009. Delft: Van Lier Onderzoek. In opdracht van JSO,
expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding.
Lier, L.W.N. van (2009), Profielen van Zwerfjongeren. Leiden en omstreken. Delft: Van
Lier Onderzoek. In opdracht van gemeente Leiden.
Lier, L.W.N. van (2009), Profielen van Zwerfjongeren. Dordrecht en omstreken. Delft:
Van Lier Onderzoek. In opdracht van gemeente Dordrecht.
2008
Lier, L.W.N. van (2008), Kwaliteit van de keten voor zwerfjongeren in Den Haag.
Resultaten 0-meting maart 2008. Delft: Van Lier Onderzoek. In opdracht van JSO,
expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding.
Lier, L.W.N. van (2008), Identificerend Lezen: criminaliteitsbewustzijn bij jongeren door

middel van verhalen. Een verslag van de resultaten van het begeleidende onderzoek bij
de ontwikkeling van de methode Identificerend Lezen. Delft: Van Lier Onderzoek.
Samenwerkingsproject met Biblioplus en Halt Limburg Noord.
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Lier, L.W.N. van (2008), Identificerend Lezen: criminaliteitsbewustzijn bij jongeren door

middel van verhalen. Een docentenhandleiding voor de methode Identificerend Lezen.

Delft: Van Lier Onderzoek. Samenwerkingsproject met Biblioplus en Halt Limburg Noord.
2007
Eysink Smeets, M., L.W.N. van Lier, R. Römkens, M. Egelkamp en J. van Ditzhuijze n
(2007) , Escort in Amsterdam Revisited. Een beeld van de Amsterdamse escortbranche
anno 2007. Verslag van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente
Amsterdam. Amsterdam: Eysink Smeets BV / Werk Aan Veiligheid.
Lier, L.W.N. van (2007), Een ongelukje met een prachtige beloning. Een verslag van tien
interviews met (aanstaande) jonge vaders. Onderzoeksverslag. Delft: Van Lier
Onderzoek. In opdracht van JSO, expertisecentrum voor jeugd, samenleving en
opvoeding.
2006
Bey, G., L.W.N. van Lier en P.M. Naber (2006), Check out the MFC! Invloed van
jongeren op multifunctionele jongerencentra in Amsterdam . Eindrapport. Amsterdam:
Hogeschool INHOLLAND.
Lier, L.W.N. van en P.M. Naber (2006), Jong in Moerwijk ‘Wij vinden het wel best zo,
ook al is er weinig te doen!’ Publicatie. Den Haag: Stichting Woonzorgzone Moerwijk,
met steun van Fonds 1818.
Lier, L.W.N. van, en P.M. Naber (2006), Cliëntenparticipatie in Jeugdformaat.
Meedenken, meepraten, meedoen. Onderzoeksrapport. Den Haag: Hogeschool
INHOLLAND.
2005
Lier, van L. & F. Schelling (2005), ‘Wat nâh ketuh regie voâh zweâhrfjongeâhren?’
Adviesrapport ketenregie zwerfjongeren. Adviesrapport voor de projecten in Den Haag
en Zoetermeer. Gouda: JSO.
Geurts, G., L. van Lier en P. Naber. ‘Als ze ons vragen, doen we mee’.Over
betrokkenheid van leerlingen van het VMBO bij de Brede Buurtschool. In opdracht van
Stichting Welzijn Escamp. Lectoraat Leefwerelden van Jeugd, Den Haag: januari 2005.
Lier, van. L. & P.M. Naber (2005), Een blik op Rij(V)aardig! Evaluatie van het project
Rij(v)aardig zoals uitgevoerd door de rijscholen Van De Ruit en Fly-Over. Eindrapport.
Den Haag: Hogeschool INHOLLAND.
Lier, van, L. (2005), Participatie van jongeren in Amsterdams jeugdbeleid. Eindrapport.
Den Haag/Diemen: Hogeschool INHOLLAND.
Emmelkamp, L. & L. van Lier (2005). Locals Only, een podium voor muzikaal talent.
Eindrapport. Den Haag: Hogeschool INHOLLAND.
2004
Lier, L. van, L. Havinga en H. Jumelet. Zonder drempels. Quickscan Advies- en
Meldpunten Huiselijk Geweld. In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. Stichting Alexander, Amsterdam juni 2004.
Lier, L. van, Huiselijk geweld: waar staan we met de aanpak?. SEC, tijdschrift over
samenleving en criminaliteitspreventie, april 2004, jaargang 18, nummer 2.
http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/secondant/2004/se c2x2004.pdf
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Lier, L. van, T, Kayser en M. van Vugt. Jeugdzorg Nederland: de cliënt centraal. Artikel
voor welzijnstijdschrift Agora in België. Agora, jaargang 20, nummer 5, 2004.
2003
Lier, L. van, M. Egelkamp, F. Kors en M. van Toor, Verankering meldcode

kindermishandeling. Weergave van de resultaten van het onderzoek naar het gebruik en
de mogelijke verankering van een meldcode kindermishandeling bij koepelorganisaties
en beroepsverengingen. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn e n
Sport, Den Haag, augustus 2003.

Vedder, A., L. van Lier, M. van Toor en R. van Goor, Een kans voor Pak je Kans? Quick

scan van het project Pak je Kans Rotterdam en omstreken ter voorbereiding van een
eventuele uitbreiding van het project. In opdracht van de Stadsregio Rotterdam, ES&E,
Den Haag, augustus 2003.

ES&E, Stichting Alexander en Hogeschool INHOLLAND, Ik voel me toch wel Europeaan.
Een tussentijdse effectstudie naar het Programma Jeugd van de Europese Commissie. In
opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag &
Amsterdam, juni 2003. Ook in het Engels vertaald door L. van Lier: I’m an European

after all.

Naber, P. en L. van Lier, Evaluatie integrale handhaving prostitutiebeleid; Eerste

resultaten van de pilots ‘Stimulering Integrale Handhaving Prostititutiebeleid’ die in het
kader van Handhaven Op Niveau worden uitgevoerd, ES&E, Den Haag, april 2003.
Naber, P. en L. van Lier, Evaluatie Pilot Integrale Handhaving Escortbranche; Eerste
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