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Studie, promotie en huidig werk 
Dr. Leni Jansen is geboren in Megen N.B. (1931). Na de School voor Maatschappelijk Werk, de 
parttime studie MO-Sociale Pedagogiek, en de studie Andragologie (werkstudent) promoveerde  
zij in 1991 op: Met enige deelneming. De ontwikkelingen in en effecten van cliëntenparticipatie bij 
DIVOSA, Gemeentelijke Sociale Diensten en elders. 
 
Zij was vanaf het eerste ogenblik betrokken bij de ontwikkeling van cliёntenparticipatie in de 
sociale zekerheid, zowel lokaal als landelijk en was in Haarlemmermeer medeoprichter van de 
eerste cliëntenraad in Nederland. 
 
Momenteel is dr. Jansen secretaris/coördinator en redactielid van de Edmund Husserl-stichting.  
Deze stichting stelt zich ten doel publicaties uit te geven waardoor de bewustzijnservaringen van 
mensen zo zuiver mogelijk in beeld worden gebracht. Deze handelen over spiritualiteit, zingeving, 
maatschappij en cultuur. 
Op de eigen website (www.husserl.nl)  presenteert de stichting maandelijks een artikel, een 
boekbespreking en een bijdrage in de rubrieken Signaal en Ongerijmd.  
Zij was in 1992 medeoprichter van de Edmund Husserl-stichting.  
 
Loopbaan 
Dr. Jansen werkte betaald en onbetaald in Thuiszorg, Jeugdwerk, Woonwagenwerk en op een 
Gemeentelijke Sociale Dienst.  
Zij was bestuurslid van een Regionale Thuiszorginstelling en een Landelijke Patiëntenvereniging. 
 
Publicaties/Redacties 
Om de mensen heen (1981, doctoraalscriptie) 
Sociale dienst in verandering. Bijdragen uit de andragologie (1982) 
Met enige deelneming (1991, dissertatie) 
Tussen gunst en recht (1997) 
Van gunst naar recht (2001)  
Van Maas naar Amstel. Een tocht door de tijd  (autobiografie, 2011)   
Sociale Massage. Edmund Husserl-Stichting 1992-2012 (2013) 
  
Redacties 
Zij redigeerde o.m. 
het vaktijdschrift Sociaal Bestek (1985-1990) 
het patiëntentijdschrift Oogappel 
de reeks Katernen rondom glaucoom (1994-2000)  
de boeken Bijstand als bodem (1988) en Burgers in de bijstand (1994)      
 
Binnen de Edmund Husserl-Stichting redigeerde zij o.m. 
Echo’s uit een ander dal (1992) 
Onthullingen. Spiritualiteit sociologisch benaderd (1994) 
Bloemen voor de macht, samen met Gérard van Tillo (1994) 
Levenskunst in de Bijlmer (1998)  
Tussen mythe en misdaad. Jonge vluchtelingen in de prostitutie? (2004)  
Dit volk siert zich met de toga (2005) 
Extremisme*Terrorisme*Vrede. Een weg naar hoop? (2009)  
Façade en Belang (2013) 
Sociale Massage. Edmund Husserl-Stichting 1992-2012 (2013) 
 
Eveneens binnen de Edmund Husserl-Stichting  redigeert zij vanaf 2007 op de website maandelijks 
publicaties van een artikel, een boekbespreking en bijdragen in de rubrieken Ongerijmd en Signaal. 


