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AWVB in 2019

VOORWOORD

Beste lezer,

Voor het eerst presenteren we als Academische Werkplaats Leven met een 

verstandelijke beperking [1] (AWVB; Tranzo, Tilburg University) een online 

publieksjaarverslag. Met gepaste trots, want 2019 was voor ons een 

inspirerend jaar waarin we in samenwerking tussen wetenschap en praktijk 

hebben mogen bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een 

verstandelijke beperking.

Aan het woord

In dit jaarverslag laat ik u graag zien waar we ons mee bezig hebben 

gehouden. Dat doen we zo veel mogelijk door de mensen aan het woord te 

laten die daarbij betrokken waren: onderzoekers, mensen met een 

verstandelijke beperking en hun naasten, en zorgprofessionals.

Bekijk bijvoorbeeld de video [2] over ons onderzoek naar familienetwerken bij 

mensen een licht verstandelijke beperking, waarin promovenda – en inmiddels 

postdoc-onderzoeker – Sanne Giesbers samen met ervaringsdeskundige Ellis 

Jongerius vertelt over de opzet en meerwaarde van haar onderzoek. Of lees [3]

hoe ervaringsdeskundige onderzoekers hun werk bij de AWVB ervaren.

Drie kennisbronnen

Binnen de AWVB proberen we vanuit drie krachtige kennisbronnen bij te 

dragen aan een samenleving waarin iedereen gelijk is en zich thuis voelt. Met 

‘krachtige kennisbronnen’ bedoelen we drie verschillende soorten kennis: de 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb
https://awvb.ccreader.nl/artikel/familie-voor-mij-heel-belangrijk
https://awvb.ccreader.nl/artikel/samenwerking-met-ervaringsdeskundigen
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kennis van onderzoekers aan de universiteit, de kennis van professionals die 

in de zorg werken én de kennis van mensen met een beperking en hun 

verwanten. 

Drie krachtige kennisbronnen die gelijkwaardig aan elkaar zijn, die elkaar 

aanvullen en inspireren. Samen werken we aan kennisontwikkeling en 

kennisdeling op drie thema’s:

1. Versterken van de eigen kracht van mensen met een verstandelijke 

beperking en hun naasten

2. Versterken van de eigen kracht van professionals

3. Effectieve interventies voor mensen met een verstandelijke beperking

In dit jaarverslag leest u hoe we vanuit die insteek onderzoek doen – en wat 

dat oplevert.

Terugblik

Natuurlijk gebeurt in een werkplaats waar ruim 25 medewerkers elke dag met 

passie werken veel méér dan je kunt vertellen. In deze terugblik op 2019 

concentreren we ons daarom op drie hoofdonderwerpen:

Ervaringsdeskundigheid [4]

Kennisontwikkeling & kennisdeling [5]

Versterking kennisinfrastructuur [6]

 

Ik hoop dat we u kunnen inspireren met onze verhalen.

Tot slot: ik realiseer me dat we dit jaarverslag publiceren in een zorgelijke 

periode. Het nieuwe coronavirus en de getroffen maatregelen grijpen diep in, 

zeker ook in het leven van mensen met een verstandelijke beperking, hun 

naasten en zorgprofessionals. Als AWVB proberen we waar mogelijk bij te 

dragen, om hen te ondersteunen in deze vaak moeilijke tijd. In onze laatste 

nieuwsbrief vertellen we daar meer over.

Wilt u ons laten weten wat u van dit jaarverslag vond, of hebt u vragen, stuur 

dan een e-mail naar Luciënne Heerkens, kennismanager van de AWVB: 

g.c.j.heerkens@uvt.nl [7].

Veel leesplezier!

https://awvb.ccreader.nl/artikel/over-de-kracht-van-ervaringskennis
https://awvb.ccreader.nl/artikel/brug-tussen-wetenschap-en-praktijk
https://awvb.ccreader.nl/artikel/subsidie-ministerie-van-vws
mailto:g.c.j.heerkens@uvt.nl
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Namens het team Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke 

beperking,

Petri Embregts

april 2020
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AWVB in 2019

ACTIVITEITEN AWVB 2019
In de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) 

werken we vanuit drie krachtige kennisbronnen aan een samenleving waarin 

iedereen gelijk is en zich thuis voelt.

De AWVB [1] maakt onderdeel uit van Tranzo [8], het wetenschappelijk centrum 

voor zorg en welzijn van Tilburg University [9]. De AWVB bestaat uit een 

samenwerkingsverband tussen 14 zorgorganisaties in heel Nederland, de 

belangenvereniging van mensen met een verstandelijke beperking LFB, en 

Tilburg University. Samen werken we aan kennisontwikkeling en kennisdeling.

 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb
https://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/tranzo
https://www.tilburguniversity.edu/
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Ervaringsdeskundigheid

OVER DE KRACHT VAN 
ERVARINGSKENNIS

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) 

vindt zijn oorsprong in het consortium Ervaringsdeskundigheid.

In de bijna 10 jaar dat de AWVB nu bestaat, is de stem van mensen met een 

verstandelijke beperking de kern en drijfveer gebleven van ons werk. 

Luisteren naar wat voor hen belangrijk is, samen komen tot optimale 

zelfbepaling, in verbinding met de mensen die belangrijk voor hen zijn. We zijn 

ervan overtuigd dat het gelijkwaardig betrekken van de unieke kennis van 

mensen met een verstandelijke beperking essentieel is om tot optimale zorg 

en ondersteuning te komen.

Even waardevol is de ervaringskennis van naasten van mensen met een 

verstandelijke beperking. De AWVB is dan ook zeer erkentelijk dat het 

Ministerie van VWS haar in 2019 de mogelijkheid heeft gegeven om in de 

komende jaren naasten te ondersteunen in het verder ontwikkelen en inzetten 

van hun ervaringsdeskundigheid. 
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Als team zetten we ons van harte in voor het zichtbaar maken van de kracht 

van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten: in 

kennisontwikkeling en kennisdeling. In dit jaarverslag vertellen we daar graag 

meer over. Lees bijvoorbeeld hoe onze eigen ervaringsdeskundigen hun werk 

ervaren [3] en bekijk het filmpje [10] waarin Petri Embregts in gesprek gaat met 

vier ervaringsdeskundigen.

 

 

https://awvb.ccreader.nl/artikel/samenwerking-met-ervaringsdeskundigen
https://awvb.ccreader.nl/artikel/samenwerking-met-ervaringsdeskundigen
https://awvb.ccreader.nl/editie/2783#main-wrapper
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Ervaringsdeskundigheid

SAMENWERKING MET 
ERVARINGSDESKUNDIGEN 
Bij de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking 

(AWVB) betrekken we wetenschappelijke kennis, professionele kennis en 

ervaringskennis op een gelijkwaardige manier bij alles wat we doen. Dat 

principe vormt de basis van ons werk. In twee interviews vertellen onze eigen 

ervaringsdeskundigen Kim, Mireille en Ad over de meerwaarde van hun werk.

‘Zo openen we elkaars ogen en kun je breder kijken’

Even voorstellen: Kim Beenhakker en Mireille de Beer. Met een filmpje 

hebben ze gesolliciteerd bij de AWVB, en vervolgens zijn ze met open armen 

ontvangen als co-onderzoekers met ervaringskennis. “Het voelt als een warm 

bad”, zegt Mireille, “we zijn hier gelijkwaardige collega’s.” Kim: “Dat is bijna 

nooit.” > Lees het hele interview [11]

https://www.tilburguniversity.edu/nl/ervaringsdeskundigen-aan-de-slag-bij-tilburg-university
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‘Zelf kunnen kiezen is voor mij een belangrijk onderwerp’

Ad van Ginneken is co-onderzoeker bij het Netwerk Samen Kunnen Kiezen. 

Hij werkt op dit moment samen met postdoc-onderzoeker Noud Frielink aan 

onderzoek naar wat zelfbepaling voor mensen met een verstandelijke 

beperking betekent. Lees waarom hij meewerkt aan het onderzoek, wat hij 

doet en waar hij energie van krijgt. > Lees het interview met Ad [12]

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/onderzoek/gewoon-bijzonder/samen-kunnen-kiezen/ad-ginneken-interview
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Van kennisontwikkeling naar kennisdeling

BRUG TUSSEN WETENSCHAP 
EN PRAKTIJK

Vanuit de nauwe samenwerking tussen de 14 aangesloten zorgorganisaties, 

cliëntenorganisatie LFB en de universiteit (Tilburg University) komt de 

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) tot 

kennisvragen met relevantie voor zowel praktijk als wetenschap.

In de daaropvolgende ontwikkeling van kennis wordt de samenwerking tussen 

praktijk en wetenschap verder vormgegeven, onder andere door de inzet van 

science practitioners. Science practitioners zijn deels werkzaam binnen de 

zorgpraktijk (bijvoorbeeld als gedragskundige) en deels binnen de universiteit 

als onderzoeker. Daarmee vormen ze in persoon een brug tussen wetenschap 

en praktijk. 

Samen werken we aan kennisontwikkeling op drie thema’s:

1. Versterken van de eigen kracht van mensen met een verstandelijke 

beperking en hun naasten

2. Versterken van de eigen kracht van professionals

3. Effectieve interventies voor mensen met een verstandelijke beperking
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Zo doen we bijvoorbeeld onderzoek naar het vergroten van autonomie, regie 

en keuzemogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking, 

ervaringsdeskundigheid, (arbeids)participatie en de mogelijkheden van 

eHealth.

Omdat we willen bijdragen aan optimale zorg en ondersteuning aan mensen 

met een verstandelijke beperking, zet de AWVB in op vertaling van de 

ontwikkelde wetenschappelijke kennis naar de zorgpraktijk. Mensen met een 

verstandelijke beperking, hun naasten en professionals kunnen zo gebruik 

maken van deze nieuwe kennis in hun eigen leven of dat van de ander waar 

zij ondersteuning aan bieden.

De AWVB geeft bijvoorbeeld presentaties bij zorgorganisaties, maakt filmpjes

[2] waarin de belangrijkste onderzoeksresultaten gedeeld worden, organiseert 

een tweejaarlijks symposium [13] en biedt toegankelijke themaochtenden [14]

voorafgaand aan promoties.

Ook heeft de AWVB in 2019 een vragenlijst ontwikkeld waarmee professionals 

het welbevinden en de zelfbepaling van mensen met een licht verstandelijke 

beperking of zwakbegaafd niveau van functioneren in kaart kunnen brengen: 

de Psychologische Basisbehoeftenlijst Verstandelijke Beperking (PBVB). 

https://awvb.ccreader.nl/artikel/familie-voor-mij-heel-belangrijk
http://awvb.ccreader.nl/editie/1758
http://awvb.ccreader.nl/editie/2620
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> Lees meer over de PBVB [15]

Verderop in dit jaarverslag gaan we tevens in op een aantal voorbeelden van 

praktijkproducten [16] uit 2019 die tot stand zijn gekomen met financiering van 

het Ministerie van VWS en ZonMw.

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb/nieuws/tranzo-academischewerkplaatsen-awlvb-nieuws-1
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb/nieuws/tranzo-academischewerkplaatsen-awlvb-nieuws-1
https://awvb.ccreader.nl/artikel/resultaten-voor-de-zorgpraktijk
https://awvb.ccreader.nl/artikel/resultaten-voor-de-zorgpraktijk
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Van kennisontwikkeling naar kennisdeling

'FAMILIE IS VOOR MIJ HEEL 
BELANGRIJK'

Hoe ervaren mensen met een licht verstandelijke beperking ondersteuning 

vanuit hun netwerk? In een kort filmpje vertellen onderzoeker Sanne Giesbers, 

haar promotor Petri Embregts en ervaringsdeskundige Ellis Jongerius over de 

resultaten uit onlangs gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek.

Voor mensen met een verstandelijke beperking is, net als voor ieder ander, 

hun familienetwerk vaak erg belangrijk. In het onderzoek heeft de 

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking gekeken 

hoe mensen met een lichte verstandelijke beperking de ondersteuning vanuit 

hun familie ervaren. 

Hoe vinden mensen met een licht verstandelijke beperking dat hun familie hen 

ondersteunt? Met welke familieleden hebben ze contact, en hoe is hun band 

met deze mensen? Waar ondersteunen ze zelf bij? En kijken familieleden op 

dezelfde manier naar de relatie? 

 

 

Meer weten?

De resultaten komen uit het promotieonderzoek van Sanne Giesbers: ‘It’s not 

WHO you know, it’s HOW you know them. Support in formal and informal 
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networks of people with mild intellectual disabilities’. Benieuwd naar de 

overige conclusies? Lees de samenvatting in toegankelijke taal [17] (pdf).

 

 

https://www.tilburguniversity.edu/sites/default/files/download/Makkelijk lezen samenvatting.pdf
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Van kennisontwikkeling naar kennisdeling

THEMAOCHTEND ‘OVER 
GRENZEN’: OPEN GESPREK 
OVER ZELFBESCHADIGING

Contact maken, oprechte aandacht en vertrouwen hebben; het zijn kernwoorden 

tijdens de themaochtend ‘Over grenzen’ op vrijdag 8 november. De ochtend, 

georganiseerd ter gelegenheid van de promotie van onderzoeker Kim van den 

Bogaard, stond in het teken van zelfbeschadiging bij mensen met een 

verstandelijke beperking.

Het is inmiddels traditie bij de Academische Werkplaats Leven met een 

verstandelijke beperking (AWVB): als een onderzoeker promoveert, grijpen we 

die gebeurtenis aan om een studieochtend te organiseren over een thema dat 

aansluit bij het betreffende onderzoek.

Omdat het proefschrift van Kim van den Bogaard (zie onderaan dit artikel) 

gaat over grensoverschrijdend gedrag, nodigden we twee experts uit om te 

spreken over zelfbeschadiging. Na afloop van de lezingen presenteerde prof. 

dr. Petri Embregts de VerbanXdoos, een nieuw praktijkproduct van de AWVB 

dat begeleiders helpt bij het stapsgewijs in kaart brengen van 

zelfbeschadigend gedrag van mensen met een verstandelijke beperking.

Met ruim 70 aanwezigen zat de zaal in het Simongebouw van Tilburg 

University vol. Petri Embregts heette alle aanwezigen van harte welkom. ‘We 

voelen ons vaak onthand om adequaat te reageren op zelfbeschadiging’, 
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signaleerde ze. ’En vaak weten we niet waarom mensen met een 

verstandelijke beperking zichzelf beschadigen? Juist daarom is een dag als 

vandaag zo belangrijk, een dag die het thema op de kaart zet en een bijdrage 

levert aan meer kennis over zelfbeschadigend gedrag bij mensen met een 

verstandelijke beperking’, aldus Embregts.

Klem zitten

Bij zelfbeschadiging gaat vaak de meeste aandacht naar de schade die het 

gedrag met zich mee brengt’, stelde dr. Nienke Kool, de eerste spreker van de 

ochtend. ‘Terwijl het juist over de vraag zou moeten gaan: waarom doet 

iemand dit nou? Mensen die zichzelf beschadigen, zitten klem. Ze hebben het 

moeilijk. Zelfbeschadiging is een teken van onderliggend lijden.’

Kool, die bij GGZ-organisatie Fivoor onderzoek doet naar zelfbeschadiging en 

daarover het boek Achter de littekens schreef, wist de luisteraars drie kwartier 

lang te boeien. ‘We moeten ons realiseren dat zelfbeschadiging een cliënt iets 

oplevert. Hoe je dat doorbreekt? Het begint met écht contact maken, oprechte 

aandacht hebben en zo een gevoel van veiligheid creëren.’

Haar woorden en boodschap kregen een krachtige extra dimensie, zodra 

ervaringsdeskundige Laura het woord nam. Ademloos luisterde de zaal naar 

Laura’s persoonlijke verhaal, waarin ze een antwoord probeerde te vinden op 

de vraag hoe iemand ertoe komt om zichzelf te beschadigen. ‘Soms konden al 

mijn emoties voelen als een ballon die op knappen stond, als een tornado in 

mijn hoofd. Zelfbeschadiging gaf me het gevoel dat ik weer kon denken, dat ik 

nog leefde en grip op mijn lichaam had.’

Emotieregulatie

Goede hulpverlening begint bij kennis, betoogde Kool, toen een van de 

aanwezigen uit het publiek vroeg wat hij als begeleider concreet kan doen. 

‘Nog altijd krijgen zorgverleners in hun basisopleiding nauwelijks onderwijs 

over zelfbeschadiging.’ Laura, inmiddels werkzaam in de jeugdzorg, beaamde 

dat: ‘Mijn collega’s schieten vaak in paniek als iemand zichzelf beschadigt. 

Het gaat erom dat je ziet dat het een vorm van emotieregulatie is.’

Wat haar hielp: begeleiders die rotsvast vertrouwen boden, geduld hadden, en 

haar hielpen haar eigen gezonde identiteit terug te vinden en weer een 

netwerk op te bouwen. ‘Als je jezelf beschadigt, raak je het contact met je 

naasten kwijt. Terwijl je die verbinding met de wereld hard nodig hebt.’

VerbanXdoos

Na afloop van de lezingen werd het eerste exemplaar van de VerbanXdoos 
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uitgereikt aan Peter van Lier, coördinator van het Centrum voor Consultatie en 

Expertise (CCE). Het thema zelfbeschadiging is de afgelopen jaren structureel 

onderzocht door het CCE. De VerbanXdoos is een nieuw praktijkproduct van 

de AWVB dat begeleiders helpt bij het stapsgewijs in kaart brengen van 

zelfbeschadigend gedrag van mensen met een verstandelijke beperking. Het 

uiteindelijke doel van de VerbanXdoos is om begeleiders te helpen beter om 

te gaan met zelfbeschadigend gedrag van hun cliënten, door inzicht te geven 

in triggers, omgevingskenmerken en consequenties van de zelfbeschadiging.

 

 

Promotie dr. Kim van den Bogaard

’s Middags na de themaochtend vond de promotieplechtigheid plaats van dr. 

Kim van den Bogaard, onderzoeker van de AWVB. Zij deed onderzoek naar 

grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een licht verstandelijke 

beperking. Lees meer over het onderzoek > [18]

 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/grensoverschreidend-gedrag-mensen-met-licht-verstandelijke-beperking-en-zwakbegaafdheid
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Versterking kennisinfrastructuur

SUBSIDIE MINISTERIE VAN 
VWS

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) 

krijgt vanaf januari 2019 structurele financiering van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Deze financiering is gericht op het versterken van de landelijke 

kennisinfrastructuur in de langdurige zorg. De AWVB kon in 2019 door deze 

financiële impuls nog sterker inzetten op samenwerking tussen wetenschap, 

beroepsonderwijs en praktijk om samen de zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking te verbeteren.

> Lees meer [19]

 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/nieuws/news-tranzo-subiside-vws-lvb
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Versterking kennisinfrastructuur

LANDELIJKE SAMENWERKING
De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) 

bundelt samen met de andere Academische Werkplaatsen Verstandelijke 

Beperkingen haar krachten. Zij hebben zich verenigd in de Associatie van 

Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen.

Samen sterk

Als associatie [20] dragen de werkplaatsen bij aan het verbeteren van de 

kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen in de 

langdurige zorg en aan het versterken van hun positie in de samenleving.

Binnen iedere aangesloten academische werkplaats staat samenwerking 

tussen praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen centraal. Gezamenlijk 

bevorderen de academische werkplaatsen een landelijke en dynamische 

infrastructuur voor het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis. 

Kennisvragen op het gebied van de gezondheid, het functioneren en de 

participatie van mensen met beperkingen en hun omgeving staan hierbij 

centraal.

Meerwaarde

Prof. dr. Petri Embregts is één van de initiatiefnemers van de Associatie van 

Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. ZonMw heeft haar 

geïnterviewd over deze landelijke samenwerking in de gehandicaptenzorg. 

https://www.academischewerkplaatsen-vb.nl/
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'De meerwaarde van aansluiting bij de associatie ligt in het bundelen van 

krachten', aldus Embregts. > Lees hele interview [21]

 

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/academische-werkplaatsen-verstandelijke-beperkingen-bundelen-de-krachten/
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Versterking kennisinfrastructuur

RESULTATEN VOOR DE 
ZORGPRAKTIJK

Dankzij de subsidie 'versterking kennisinfrastructuur' heeft de Academische 

Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) eerder ingezette 

initiatieven en nieuwe activiteiten gericht op kennisontwikkeling en 

kennisdeling (verder) kunnen ontwikkelen. Op deze pagina delen we graag een 

aantal voorbeelden met u.
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Boekje: AWVB-onderzoek in toegankelijke taal

Voor het symposium [22] Krachtige kennisbronnen op 2 april 2019 ontwikkelde 

de AWVB een boekje met 'makkelijk lezen'-samenvattingen van haar recente 

onderzoeken en activiteiten. In dit boekje kunnen zorgprofessionals, mensen 

met een verstandelijke beperking, hun naasten en andere geinteresseerden 

buiten de wetenschap in 'gewone' taal lezen wat de AWVB doet – en wat dat 

oplevert.

“Door het boekje heb ik toegankelijk overzicht van alle lopende 

onderzoeken binnen de AWVB. Het helpt onze gedragskundigen om zich 

in korte tijd op de hoogte te stellen van die thema’s waar hun expertise 

en informatiebehoefte ligt." — Wilma Tuenter, manager expertisecentrum 

Tragel en manager zorgontwikkeling Carante Groep   

 

https://awvb.ccreader.nl/editie/1758
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EMB-onderzoek 'Samen werken aan wat werkt'

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen met ernstige meervoudige 

beperkingen (EMB) meer regie ervaren over hun leven? Naar die vraag is de 

AWVB per 1 september 2019 een onderzoek gestart.

“Ons doel is om mensen met EMB meer eigen regie te kunnen laten 

ervaren over hun leven. In deze studie gaan wetenschap en praktijk 

samen op zoek naar werkzame manieren om de zelfbepaling bij deze 

mensen te ondersteunen. Zo werken we samen aan wat werkt!”  — Sara 

Nijs, onderzoeker AWVB 
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Lesmodules voor mbo 

De AWVB ontwikkelt in 2019-2020 een reeks onderwijsmodules voor het mbo. 

De modules gaan over de thema’s sociale netwerken, agressie, 

zelfbeschadiging, en zelfbepaling bij mensen met een verstandelijke 

beperking. Professionals uit het mbo geven de lespakketten vorm, onze 

onderzoekers leveren de wetenschappelijke inhoud. Zo ontwikkelen we 

samen actueel en passend onderwijs voor een nieuwe lichting studenten van 

zorgopleidingen.

 "Samenwerken met de academische werkplaats daagt mij en mijn 

collega's uit om verder te kijken dan ons kwalificatiedossier. Dat levert 

relevante kennis op voor studenten. Dat we gebruik maken van actuele 

wetenschappelijke kennis, daagt ons bovendien uit om kritisch te kijken 

naar andere bronnen die we gebruiken in het onderwijs." — Sheelah 

Nulkes, docent ROC Tilburg
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Factsheets

Voor professionals in de zorg en het onderwijs brengt de AWVB regelmatig 

factsheets uit, vaak in samenwerking met onze zorgpartners. In zo'n factsheet 

delen we de belangrijkste resultaten van ons onderzoek in toegankelijke taal, 

op maximaal 2 A4. Daarbij sluiten we zo veel mogelijk aan bij de leefwereld 

van professionals: welke resultaten zijn voor hen relevant?

"Zo'n factsheet geeft bijvoorbeeld inzicht in de verschillende 

perspectieven van deelnemers aan een onderzoek. Waardevol, want het 

geeft een team een gezamenlijk kader en handvatten om in gesprek te 

gaan en te blijven." — Saskia Streng, adviseur zorg en ondersteuning bij 

Sherpa
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