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Voorwoord 

Voor u ligt het zelfevaluatierapport 2019 – 2021 van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke 

beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University). In het rapport 

geven we een overzicht van onze doelen, de activiteiten die we hebben ondernomen en de bereikte resultaten, 

zowel wat betreft wetenschappelijke kwaliteit als maatschappelijke relevantie. Ook benoemen we wat goed is 

gegaan en staan we stil bij de mogelijkheden voor verbetering en verdere ontwikkeling. Het evaluatierapport is 

geschreven op verzoek van ZonMw. Dit is een publieksversie van het rapport, om de voortgang op de realisatie 

van de ambities van de werkplaats breder te delen.  

In deze rapportage kijken we terug op de afgelopen drie jaar (2019 – 2021) waarvan twee jaar in het teken 

stonden van de Covid-pandemie. De uitbraak van het coronavirus begin 2020 en de noodzakelijke maatregelen 

hebben een grote invloed gehad op de samenleving als geheel en op ieders leven afzonderlijk. Zeker ook op het 

leven van mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals. Daar waar een jaar 

geleden nog de verwachting was dat het ergste van de pandemie wellicht voorbij was, is er nu het einde van 

2021 nadert, wederom sprake van een lockdown.  

In periodes van lockdown, tijdelijke vrijheden en vaccinatie hebben we vanuit de AWVB de verbinding kunnen 

behouden met mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals. De contacten met 

de aangesloten partnerorganisaties en met hun medewerkers vonden grotendeels online plaats, interviews naar 

de impact van de coronamaatregelen kregen vorm met behulp van een beeldbelverbinding en ook intern 

ontmoetten de onderzoekers die verbonden zijn aan de AWVB elkaar online. De werkplekken op de universiteit 

waren vrijwel de gehele periode volledig gesloten en teamvergaderingen, individuele werkoverleggen en 

voortgangsgesprekken werden online gecontinueerd in de reguliere frequentie. Er was aandacht voor extra 

contact om de onderlinge verbondenheid en uitwisseling te ondersteunen.   

De duur van de pandemie vraagt veel van mensen: een lange adem, verantwoord omgaan met restricties, het 

tonen van flexibiliteit en het bijstellen van plannen. Maar we zien ook mooie nieuwe initiatieven ontstaan, we 

vinden creatieve oplossingen en reflecteren op de inzichten die we juist door de pandemie scherper kunnen 

formuleren. Het waarderen van vrijheid en verbinding is voelbaar.  

Terugkijkend op de periode 2019-2021 zijn we dankbaar en trots op de manier waarop we samen de verbinding 

hebben kunnen behouden en ons in zijn blijven zetten op thema’s als eigen regie en ervaringsdeskundigheid, 

familie, kwaliteitszorg en vakmanschap en e-Health.  

Veel leesplezier gewenst 

 

Petri Embregts 

December 2021  
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Samenvatting  

De AWVB heeft als primaire ambitie het stimuleren en uitvoeren van excellent wetenschappelijk onderzoek met 

als doel door middel van kennisontwikkeling en kennisdeling: 1) de ondersteuning aan mensen met een 

verstandelijke beperking te optimaliseren en 2) bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een 

verstandelijke beperking. De AWVB heeft zich ontwikkeld tot een dynamische community, waar in totaal 15 

zorgorganisaties, de LFB en Tilburg University zich verenigd hebben.  

Om de ambitie van de AWVB te kunnen realiseren, zijn de volgende vier uitgangspunten leidend:   

- Verbinding met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten vanuit persoonlijke 

betrokkenheid en medemenselijkheid wordt gezien als voorwaarde voor professionaliteit. 

- Ervaringskennis (van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten), professionele kennis 

(van zorgprofessionals) en wetenschappelijke kennis (van onderzoekers) zijn drie gelijkwaardige 

kennisbronnen. 

- Door het samenbrengen van de drie bronnen van kennis wordt via co-creatie gewerkt aan succesvolle 

kennisontwikkeling en kennisdeling  

- De AWVB voert wetenschappelijk onderzoek uit (kennisontwikkeling) en deelt daaruit voortkomende 

nieuwe kennis met de praktijk (kennisdeling). 

In gezamenlijkheid tussen Tilburg University, de LFB en aangesloten zorgorganisaties wordt vanuit de AWVB 

wetenschappelijk onderzoek geïnitieerd, uitgevoerd en resultaten toepasbaar gemaakt voor de zorgpraktijk en 

het onderwijs. De samenwerkingsstructuur – met een stuurgroep, coördinerende werkgroep, teamoverleg en 

adviesraad - is zodanig opgebouwd dat kennisontwikkeling en kennisdeling op een effectieve en inspirerende 

wijze plaatsvindt. Een deel van de onderzoekers werkzaam bij de AWVB is aangesteld als science practitioner; 

zij combineren hun klinische werk in de praktijk (als bijvoorbeeld gedragsdeskundige) met een 

(promotie)onderzoek. Deze science practitioners vormen hiermee in persoon een belangrijke verbinding tussen 

praktijk en wetenschap. De AWVB heeft daarnaast ook promovendi, postdoc en co-onderzoekers in dienst. De 

kennisontwikkeling en kennisdeling van de AWVB richt zich op vijf inhoudelijke thema’s, te weten 1) Eigen regie 

en ervaringsdeskundigheid, 2) Familie, 3) Kwaliteitszorg & vakmanschap, 4) e-Health en 5) Covid-19.  

De stakeholders hebben veel waardering voor zowel de academische- als de praktijk gerelateerde output. De 

AWVB innoveert en voert hoogstaand kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit. De AWVB onderneemt ook een 

diversiteit aan activiteiten om wetenschappelijke kennis te vertalen in producten voor de zorgpraktijk en het 

onderwijs. Stakeholders waarderen deze inspanning zeer en zijn zich bewust van de gezamenlijke zoektocht naar 

daadwerkelijke kennistoepassing en structurele inbedding van evidence-based werken in de zorgpraktijk.  

De leden van de coördinerende werkgroep vervullen een sleutelrol tussen de AWVB en de praktijk van 

zorgprofessionals. De komende jaren zet de AWVB in op uitbreiding van de inhoudelijke en doelgroep specifieke 

communities, verbreding van de klankbordgroepen en stimulering van de onderlinge netwerkfunctie.  

Kennisontwikkeling en kennisdeling vinden plaats in verbondenheid met onze zorgpartners, met mensen met 

een verstandelijke beperking en met hun naasten. Dat doen we vanuit de visie dat hun ervaringskennis, de 

kennis van zorgprofessionals én de kennis van wetenschappers gelijkwaardig zijn aan elkaar. Het zijn drie 

krachtige kennisbronnen die elkaar aanvullen en versterken, die ons gefundeerd richting geven.  
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1. De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke 

beperking  

1.1 Inleiding 
De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) is een structureel en duurzaam 

samenwerkingsverband tussen het departement Tranzo van Tilburg University, 15 zorgorganisaties voor mensen 

met een verstandelijke beperking en de landelijke belangenvereniging LFB voor en door mensen met een 

verstandelijke beperking. 

De AWVB is onderdeel van Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg School of 

Social and Behavioral Sciences, Tilburg University. De missie van Tranzo is het verbinden van wetenschap en 

praktijk op het gebied van zorg en welzijn, en door kennisontwikkeling en kennisdeling het evidence-based 

werken in de praktijk te bevorderen. Naast de AWVB wordt in tien andere academische werkplaatsen in co-

creatie gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisdeling. Deze academische werkplaatsen vormen ieder een 

duurzaam samenwerkingsverband tussen Tranzo, Tilburg University en praktijkinstellingen. De samenwerking 

vindt plaats op basis van een langdurend onderzoeksprogramma dat door de universiteit en praktijkinstellingen 

gezamenlijk wordt vastgesteld. Binnen academische werkplaatsen spelen science practitioners, professionals 

die deels werken in de praktijk en deels binnen de universiteit, een centrale rol. Elke science practitioner is als 

het ware in persoon een brug tussen wetenschap en praktijk.  

De AWVB heeft een kernteam bestaande uit de bijzonder hoogleraar, een onderzoekscoördinator, twee senior 

onderzoekers, een kennismanager en een secretaris. Samen zetten zij de strategie voor de AWVB uit wat betreft 

(kwaliteit van) wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke impact en levensvatbaarheid. De overige 

onderzoekers (onderzoekers/promovendi in loondienst van Tilburg University en science practitioners), co-

onderzoekers, een communicatiemedewerker en een secretaresse zitten in een schil rondom het kernteam. 

1.2 Doel  
De AWVB heeft als primaire ambitie het stimuleren en uitvoeren van excellent wetenschappelijk onderzoek met 

als doel door middel van kennisontwikkeling en kennisdeling: 1) de ondersteuning aan mensen met een 

verstandelijke beperking te optimaliseren en 2) bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een 

verstandelijke beperking.  

De AWVB vindt het belangrijk dat wetenschappelijke kennis wordt ontwikkeld op onderwerpen die in 

afstemming met de zorgpraktijk worden vastgesteld. De onderzoekers doen onderzoek naar een onderwerp dat 

voortkomt uit de dagelijkse praktijk en aansluit op wetenschappelijke kennislacunes. Er vindt regelmatig overleg 

plaats met de stakeholders over relevante maatschappelijk thema’s die leiden tot nieuwe kennisvragen.  

Het onderzoek van de AWVB richt zich primair op de domeinen gedrag en participatie en in het bijzonder op de 

vijf inhoudelijke thema’s die in de volgende tabel staan beschreven. ‘Eigen regie en ervaringsdeskundigheid’ en 

‘Kwaliteitszorg en vakmanschap’ zijn vanaf het begin thema’s van de AWVB. De thema’s ‘Familie’ en ‘e-Health’ 

zijn later toegevoegd als zelfstandige aandachtsgebieden.  

“Als zus van een broer met meervoudige beperkingen heb ik ervaren dat behoeften van naasten vaak niet of 

nauwelijks in beeld zijn. Alleen wij kunnen echt vertellen over de complexiteit van onze levens. De AWVB ziet 

dat. Naasten en mensen met een verstandelijke beperking zijn daarom sleutelfiguren, zowel binnen onderzoek 

als binnen de organisatie. Dat wij zo gezien worden, geeft mij vertrouwen voor de toekomst.” - Naaste 

betrokken bij de AWVB 

 

https://lfb.nu/over-lfb/
https://lfb.nu/over-lfb/
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Thema Toelichting 

Eigen regie &  
ervaringsdeskundigheid  

Mensen met een verstandelijke beperking beschikken over onmisbare kennis op basis 
van hun eigen ervaringen. Dit thema betreft onderzoek naar hoe optimaal gebruik 
gemaakt kan worden van hun ervaringsdeskundigheid om de kwaliteit van zorg en 
ondersteuning, onderwijs en onderzoek te optimaliseren. Daarnaast richt het 
onderzoek binnen dit thema zich op het vergroten van de eigen regie van mensen met 
een verstandelijke beperking.  

Kwaliteitszorg & 
vakmanschap  
 

Binnen dit thema wordt onderzocht hoe begeleiders, gedragsdeskundigen en andere 
zorgprofessionals vanuit optimaal vakmanschap de kwaliteit van ondersteuning 
kunnen vormgeven. Ook wordt binnen dit thema nagegaan welke vormen en 
elementen van begeleiding en behandeling effectief zijn in de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking. 

Familie 
 

Dit thema betreft onderzoek naar de ervaringen van mensen met een verstandelijke 
beperking, hun naasten en professionals met betrekking tot familie, zoals de ervaren 
ondersteuning binnen het familienetwerk. Kennis op dit thema kan helpen om 
familienetwerken gelijkwaardig en effectief te betrekken bij de zorg, om 
ervaringskennis van naasten optimaal te benutten en om betekenisvolle relaties van 
mensen met een verstandelijke beperking met belangrijke anderen te stimuleren.  

e-Health 
 

De laatste jaren wordt e-Health steeds vaker ingezet binnen de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Binnen dit thema wordt onderzocht wat e-Health kan 
betekenen en wat nodig is om digitale toepassingen succesvol in te zetten ter 
ondersteuning of verbetering van de zorg aan mensen met een verstandelijke 
beperking.  

Covid-19 De coronacrisis heeft veel impact op mensen met een verstandelijke beperking, hun 
naasten en zorgprofessionals. Binnen dit thema wordt nagegaan hoe groot deze 
impact is en worden behoeften inzichtelijk gemaakt. Sinds het begin van de 
coronacrisis in het vroege voorjaar van 2020 lopen er vanuit de AWVB verschillende 
onderzoeken, zowel naar de ervaringen van mensen met een verstandelijke 
beperking, hun naasten en zorgprofessionals alsmede naar het beeld dat de algemene 
bevolking heeft van mensen met een verstandelijke beperking gedurende de 
pandemie. 

 

1.3 Strategie  
Om de ambitie van de AWVB te kunnen realiseren, wordt gewerkt vanuit de volgende vier uitgangspunten:  

1. Verbinding  

Aan al het onderzoek binnen de AWVB ligt een zorgethisch perspectief ten grondslag, waarbij de 

verbinding met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten vanuit persoonlijke 

betrokkenheid en medemenselijkheid wordt gezien als voorwaarde voor professionaliteit. 

Uitgangspunt daarbij is dat de kwaliteit van zorg en ondersteuning in zijn meest wezenlijke vorm 

plaatsvindt in een betekenisvolle relatie tussen de persoon met een verstandelijke beperking, zijn of 

haar naaste(n) en de zorgprofessional(s).  

2. Drie gelijkwaardige kennisbronnen  

De werkwijze van de AWVB is gebaseerd op haar visie dat ervaringskennis (van mensen met een 

verstandelijke beperking en hun naasten), professionele kennis (van zorgprofessionals) en 

wetenschappelijke kennis (van onderzoekers) gelijkwaardige kennisbronnen zijn.  

3. Co-creatie  

De AWVB streeft ernaar om kennis van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, 

zorgprofessionals en onderzoekers samen te brengen en via co-creatie te werken aan succesvolle 

kennisontwikkeling en kennisdeling.  

 

 



  
 

6 
 

4. Kennisontwikkeling en kennisdeling  

De AWVB voert wetenschappelijk onderzoek uit en deelt daaruit voortkomende nieuwe kennis met de 

praktijk. Onderzoeksprojecten leiden tot nieuwe wetenschappelijke inzichten en stimuleren 

academisering van de zorgpraktijk. De AWVB faciliteert met haar activiteiten op het gebied van 

kennisdeling implementatie van nieuwe kennis in de praktijk en draagt in alle gevallen bij aan 

ontmoeting op inhoud en het wederzijds inspireren en enthousiasmeren.   

Hoe de wisselwerking tussen praktijkvragen, wetenschappelijk onderzoek en vertaling van kennis naar 

praktijkproducten vorm krijgt, is te zien op de homepage op de website, in een kort filmpje over de AWVB.Een 

update is i.v.m. de Covid-19 pandemie uitgesteld tot het voorjaar 2022. Enkele citaten uit dit filmpje:  

1.4 Samenwerkingsstructuur  
De samenwerkingsstructuur van de AWVB – met een stuurgroep, coördinerende werkgroep, het AWVB-team 

en adviesraad – is zodanig opgebouwd dat kennisontwikkeling en kennisdeling tussen het huidige aantal 

samenwerkingspartners op een effectieve wijze plaatsvindt, waarbij mogelijke toekomstige partners flexibel 

aansluiting kunnen vinden.  
 

Stuurgroep 

De stuurgroep van de AWVB wordt gevormd door de bestuurders van de 15 aangesloten zorgorganisaties, de 

manager en directeur van de LFB, de departementsvoorzitter van Tranzo en hoogleraar Embregts die sinds 2010 

de leerstoel ‘Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling’ bekleedt. De 

stuurgroep overlegt en besluit op bestuursniveau over de toekomstige en lopende activiteiten binnen een 

vastgesteld onderzoeksprogramma van de AWVB en komt tweemaal per jaar bijeen. Het voorzitterschap 

rouleert tussen bestuurders van de aangesloten organisaties; sinds 1 december 2020 is mw. Hanneke Kooiman 

(ASVZ) voorzitter van de stuurgroep. 

Coördinerende werkgroep 

De coördinerende werkgroep bestaat uit de zogenaamde portefeuillehouders kennisbeleid van iedere 

aangesloten zorgorganisatie, een afgevaardigde van de LFB en de hoogleraar, onderzoekscoördinator, secretaris 

en kennismanager van de AWVB. De leden van de coördinerende werkgroep vormen een ‘linking pin’ met de 

praktijk. Ze koppelen actuele activiteiten in kennisontwikkeling en kennisdeling aan de ontwikkelingen in hun 

eigen organisatie. En andersom: ze voeden de AWVB met actuele behoeften en ontwikkelingen in de praktijk. 

Hoogleraar Embregts is voorzitter van de coördinerende werkgroep. 

AWVB-Team  

Het team van de AWVB bestaat uit onderzoekers in dienst van Tilburg University op basis van verkregen 

subsidies (structurele middelen uit het ZonMw programma en projectsubsidies), science practitioners, co-

 “Als (de training – red) Sterker dan de Kick er niet was geweest, dan had ik op straat geleefd.” - Deelnemer 

aan onderzoek 

“Bij aanvang van de module Sterker dan de Kick vond [naam deelnemer] het toch lastig. Je wordt toch 

geconfronteerd met je eigen gedrag, je eigen verslaving. Maar naarmate de trainingen verder kwamen, zag 

je dat [naam deelnemer] ook voor zichzelf er veel meer uithaalde.” - Begeleidster 

“Wat we hebben geprobeerd is om het praktijkprobleem om te zetten in een training en daar ook onderzoek 

aan te koppelen”... “En als je dan een cliënt als [naam deelnemer] ziet en je ziet dus dat hij daar verbetering 

in laat zien, dat is waar je het voor doet. Als onderzoeker merk je dat je iets bij kunt dragen aan die praktijk. 

En dat maakt het zo mooi.” - Onderzoeker 

 

https://vimeo.com/527384635?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=77135185
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onderzoekers, een communicatiemedewerker, een secretaresse, een onderzoekscoördinator, een secretaris, 

een kennismanager en de hoogleraar. Een deel van de onderzoekers werkzaam bij de AWVB is aangesteld als 

science practitioner, wat inhoudt dat zij hun klinische werk in de praktijk (als bijvoorbeeld gedragsdeskundige) 

combineren met een (promotie)onderzoek. Deze science practitioners vormen hiermee in persoon een 

belangrijke verbinding tussen praktijk en wetenschap. Via een samenwerkingsovereenkomst tussen Tranzo en 

hun werkgever worden science practitioners middels een in-kind bijdrage door de zorgorganisatie vrijgesteld 

voor het uitvoeren van onderzoeksactiviteiten bij de AWVB.  

Daarnaast werken drie mensen met een verstandelijke beperking als co-onderzoeker/ co-docent bij de AWVB, 

waarbij werkzaamheden zich richten op onderzoek, onderwijs en het voorzitten van de adviesraad. Twee van 

hen zijn vanuit de AWVB  in het kader van de Participatiewet geworven, een derde medewerker werkt vanuit 

één van de partnerorganisaties als co-docent.   

Het gehele AWVB-team komt onder voorzitterschap van de hoogleraar periodiek bijeen om ontwikkelingen 

binnen het onderzoeksprogramma uit te wisselen en kennis te delen, zowel inhoudelijk als randvoorwaardelijk 

(bijv. ethische toetsing, archivering). Daarnaast zijn er zogeheten onderzoeksgroepen binnen Tranzo (werkplaats 

overstijgend) en binnen de AWVB (specifiek gericht op onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking), 

waar onderzoekers aan deel kunnen nemen. In deze onderzoeksgroepen gaan zij periodiek met elkaar in gesprek 

over vraagstukken rondom onderzoeksopzet en -methodologie of analyse van data en kunnen elkaar via 

intercollegiale consultatie bevragen, kennis en ervaringen uitwisselen en adviseren.  

Adviesraad 

In oktober 2020 is de AWVB-adviesraad van ervaringsdeskundigen van start gegaan. Door mensen met een 

verstandelijke beperking zo vroeg mogelijk te betrekken bij onderzoek dat (ook) over hen gaat, wil de AWVB de 

unieke waarde van ervaringskennis beter benutten en zichtbaar maken. De adviesraad geeft aan de start van 

een onderzoek advies over het onderzoeksvoorstel en bestaat uit drie leden met een licht verstandelijke 

beperking, een voorzitter (AWVB co-onderzoeker), een senior onderzoeker en de kennismanager als secretaris. 

Ter voorbereiding op de werkzaamheden in de adviesraad ontwikkelde en verzorgde de AWVB een training ‘Wat 

betekent wetenschappelijk onderzoek doen?’. In verband met de coronapandemie vond de training online 

plaats.  

“Veel mensen met een verstandelijke beperking kunnen niet voor zichzelf opkomen doordat ze bijvoorbeeld 

niet kunnen praten. Dat kan ik wel, ik wil echt iets doen aan een beter begrip tussen professionals en cliënten. 

En dat kan hier, bij de AWVB, door samen onderzoek te doen.” - Co-onderzoeker AWVB 

“We kunnen mensen met een beperking echt een stem geven. Dat vind ik heel mooi om te doen, ik kan goed 

aansluiten bij andere mensen met een beperking die geïnterviewd worden. Daar kan mijn collega zonder 

verstandelijke beperking ook weer een hoop van leren.” - Co-onderzoeker AWVB 
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1.5 Samenwerkingspartners  
Sinds de start in 2011 is de AWVB organisch gegroeid van 6 naar 15 partners. Momenteel bestaat de AWVB uit 

15 zorgorganisaties (Amarant, Amerpoort, ASVZ, Dichterbij, Elver, Koraal, Lunet zorg, Prisma, SDW, Severinus, 

Sherpa, S&L Zorg, SWZ Zorg, Tragel, Zuidwester) de belangenvereniging LFB en Tranzo, Tilburg University. 

Daarnaast wordt op projectbasis in het kader van (promotie)onderzoeken samengewerkt met diverse 

zorgorganisaties (Philadelphia, Kempenhaeghe, Pluryn en Trajectum) en de landelijke brancheorganisatie VGN. 

Tevens vindt samenwerking plaats met andere kennisorganisaties zowel binnen Nederland (o.a. de Vrije 

Universiteit, Leids Universitair Medisch Centrum, Rijksuniversiteit Groningen, TU Eindhoven, Erasmus 

Universiteit, Radboud Universiteit en het Nivel) als daarbuiten (o.a. University of Glasgow, University of Warwick 

en Katholieke Universiteit Leuven).  

Vanuit de leerstoel van hoogleraar Embregts heeft de AWVB een samenwerkingsrelatie met het departement 

Medische en Klinische Psychologie (MKP) van Tilburg University. Verschillende onderzoekers werkzaam bij de 

AWVB verzorgen (gast)colleges binnen deze opleiding, waarbij regelmatig samengewerkt wordt met 

ervaringsdeskundige co-docenten. Voor borging en ontwikkeling van onderwijsproducten werkt de AWVB vanaf 

de start samen met RINO Zuid dat postacademisch onderwijs verzorgt. Verschillende producten (o.a. de training 

Begeleiders in Beeld) en cursussen (o.a. Taxatie en diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik en 

train-de-trainer cursus Sterker dan de kick) zijn bij RINO Zuid ondergebracht. Daarnaast wordt onderzoekskennis 

geïntegreerd in het curriculum van de GZ-opleiding van RINO Zuid, waarbij science practitioners van de AWVB 

de lesdagen binnen de module ‘Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ verzorgen. Sinds 2018 

werkt de AWVB eveneens samen met verschillende mbo-instellingen. In 2021 werden in samenwerking met ROC 

Tilburg, ROC Gilde Opleidingen, het Summa College, Curio en Landstede vier lesmodules opgeleverd.  

De academische werkplaatsen in de sector, waaronder de AWVB, hebben de krachten gebundeld in de 

Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen, hetgeen per 1 januari 2021 is 

bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. Hoogleraar Embregts is sinds de oprichting voorzitter van 

de Associatie. De Associatie zorgt voor betere coördinatie van onderzoek voor mensen met een verstandelijke 

beperking en vormt het aanspreekpunt voor ministeries en overheden betrokken bij het onderzoeksbeleid voor 

mensen met een verstandelijke beperking. De aangesloten partners werken daarnaast samen op het gebied van 

bundeling en verspreiding van de ontwikkelde kennis. Ten slotte stimuleert de Associatie ontmoeting, 

uitwisseling en samenwerking tussen onderzoekers van de aangesloten partners. Ook werkt de Associatie samen 

met Vilans, VGN, ZonMw en VWS in de Kenniscoalitie VG-sector aan verbetering van afstemming en 

samenwerking binnen de kennisketen.  
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2. Evaluatie Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke 

beperking  

Binnen de AWVB werken onderzoekers gelijkwaardig met mensen met een verstandelijke beperking, naasten, 

zorgprofessionals en onderwijsmedewerkers samen aan kennisontwikkeling en kennisdeling. De ervaringen van 

deze stakeholders zijn opgehaald bij mensen met een verstandelijke beperking en naasten, stakeholders op 

projectniveau, tijdens bijeenkomsten van de stuurgroep, coördinerende werkgroep en de raad van toezicht op 

de bijzondere leerstoel en meegenomen in deze zelfevaluatie. De midterm evaluatie wordt gedaan aan de hand 

van een aantal criteria, welke hieronder kort in tabel 1 staan benoemd.  Deze criteria zijn gebaseerd op de 

Strategy Evaluation Protocol (SEP), de zelfevaluatie van de departementen Human Resource Studies, 

Organisatiewetenschappen, Sociologie en Tranzo (gezamenlijk gevisiteerd in 2019) en een reflectie van het 

kernteam van de AWVB. De werkwijze van de AWVB, de output en de daarmee samenhangende impact worden 

daarnaast in een tweetal casestudies concreet geïllustreerd. Daarin valt te lezen hoe kennisontwikkeling en 

kennisdeling concreet worden vormgegeven. Zie voor de casestudies bijlage 5 en 6.  

 

Wetenschappelijke kwaliteit (2.1) Maatschappelijke relevantie (2.2) 

- Relevantie onderzoeksthema’s  

- Onderzoeksprojecten AWVB: 

(promotie)onderzoek 

- Proefschriften 

- (Inter)nationale publicaties  

- Functies in wetenschappelijke commissies en 

editorships  

 

- Praktijkproducten 

- Lesmodules en trainingen 

- Studiedagen, themaochtenden, congressen en 

symposia   

- Consultatie en kennisvragen praktijk  

- Communicatie en social media   

- Aantal aangesloten zorgorganisaties en termijn 

lidmaatschap 

- Adviesraden, maatschappelijke commissies en 

boekbijdragen/redacteurschap 

 

Hieronder worden de criteria voor de wetenschappelijke kwaliteit als eerste nader toegelicht. De toelichting op 

de gezamenlijke (promotie)onderzoeken/ wetenschappelijke samenwerking staan vermeld bij 

onderzoeksprojecten en promoties.  

2.1 Wetenschappelijke kwaliteit  
Bij de oprichting van de AWVB in december 2011 is het onderzoeksprogramma in gezamenlijkheid met de 

(toenmalige) partners vastgesteld, waarbij wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis op 

gelijkwaardige wijze zijn betrokken. De onderzoeksthema’s worden regelmatig geëvalueerd opdat zij relevant 

en actueel blijven voor zowel de praktijk als de wetenschap. Nadat het onderzoeksprogramma in 2017 is herijkt 

en door hoogleraar Embregts beschreven in een nationale publicatie (Embregts, 2017), heeft doorontwikkeling 

in 2021 geresulteerd in de volgende vijf onderzoeksthema’s: 1) Eigen regie en ervaringsdeskundigheid, 2) 

Familie, 3) Kwaliteitszorg en vakmanschap, 4) e-Health, en 5) Covid-19 (als tijdelijk thema). Binnen de AWVB 

wordt een hoge kwaliteit van onderzoek nagestreefd. De nadruk ligt daarbij zowel op hoogstaand kwalitatief 

onderzoek (bijvoorbeeld door middel van interpretatieve fenomenologische analyse) als hoogstaand 

kwantitatief onderzoek (waarbij bijvoorbeeld door middel van longitudinale vervolgmetingen veranderingen 

“Samenwerking en verbinding met een duidelijke visie op menswaardige zorg, waarbij de drie verschillende 
kennisbronnen altijd centraal staan, dat is wat de hoogleraar kenmerkt.” – Lid Raad van Toezicht, Evaluatie 
Bijzondere Leerstoel 2021 
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over tijd in kaart worden gebracht). Binnen alle onderzoeken bij de AWVB wordt gepubliceerd in internationale, 

peer reviewed tijdschriften (zie bijlage 2 voor een overzicht van de artikelen uit 2019-2021). De kwaliteit van 

onderzoek en maatschappelijke relevantie van Tranzo, waar de AWVB onderdeel van uitmaakt, zijn tijdens de 

Research assessment in 2019 als excellent beoordeeld. Een van de stakeholders benadrukt het unieke karakter 

van de vanzelfsprekende aandacht voor het delen van kennis in de samenwerking met de hoogleraar evenals 

het belang van de gelijkwaardigheid die zij hecht aan de samenwerking tussen mensen met een verstandelijke 

beperking en hun naasten, professionals en onderzoekers: 

Relevantie onderzoeksthema’s  

Stakeholders benadrukken dat zij de onderzoeksthema’s van de AWVB zeer relevant vinden en aan vinden 

sluiten bij de zorgpraktijk. Ook dragen de onderzoeksthema’s volgens stakeholders bij aan het verder 

optimaliseren van de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking en aan de verdere 

academisering van de zorgpraktijk. 

In gezamenlijkheid tussen Tilburg University, de LFB en de zorgorganisaties wordt vanuit de AWVB 

wetenschappelijk onderzoek geïnitieerd, uitgevoerd en resultaten gedeeld met de zorgpraktijk en het onderwijs. 

De stakeholders nemen met hun organisatie deel aan onderzoeken, bijvoorbeeld door deelname aan 

dataverzameling middels diepte-interviews of focusgroepen. Verzoeken tot deelname worden vanuit de AWVB 

voorgelegd aan het lid van de coördinerende werkgroep, die een belangrijke rol als linking-pin vervult.  

Onderzoeksprojecten AWVB: (promotie)onderzoek  

In de periode 2019-2021 waren binnen de AWVB 29 onderzoeken lopend. Het onderzoek van de AWVB richt 

zich met name op gedrag en participatie van mensen met een verstandelijke beperking, hetgeen onderverdeeld 

is in vijf onderzoeksthema’s: 1) Eigen regie en ervaringsdeskundigheid, 2) Familie, 3) Kwaliteitszorg en 

vakmanschap, 4) e-Health en 5) Covid-19 als tijdelijk thema binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Binnen deze thema’s vindt eveneens sector overstijgend onderzoek plaats (langdurige zorg breed) 

met onder andere de ouderenzorg.  

Proefschriften 

Sinds de start van de AWVB zijn in totaal 11 proefschriften succesvol afgerond, waarvan in totaal vijf sinds de 

start van het ZonMw programma Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen; bij allen was 

hoogleraar Embregts de eerste promotor. In de periode van 2019 tot en met 2021 was hoogleraar Embregts 

daarnaast bij vier promotieonderzoeken als tweede promotor betrokken: 2 promotieonderzoeken (beiden 

afgerond in 2018) binnen Tranzo, 1 promotieonderzoek (afgerond in 2019) bij de Radboud Universiteit en 1 

promotieonderzoek (afgerond in 2021) bij de Vrije Universiteit. 

(Inter)nationale publicaties  

In onderstaande figuur is het aantal publicaties van de AWVB per jaar te zien sinds de oprichting. In de periode 

van 2019 tot en met 2021 zijn er 56 internationale artikelen gepubliceerd danwel geaccepteerd voor publicatie. 

Daarnaast zijn er 22 nationale artikelen gepubliceerd.  
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Noot*: Early view artikelen zijn ingevoegd in het jaar waarop de artikelen online zijn verschenen.  

Functies in wetenschappelijke commissies en editorships  

Vanuit de AWVB vervullen de onderzoekers en de hoogleraar van de AWVB diverse (wetenschappelijke) 

functies/taken die de (inter)nationale erkenning van het werk van de AWVB onderschrijven. Hierbij is onder 

andere te denken aan het voorzitterschap van hoogleraar Embregts van de Associatie van Academische 

Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen en vanuit die rol ook lid van de Kenniscoalitie alsmede haar rol als 

editor van het vooraanstaande Journal of Intellectual Disability Research. Ook was hoogleraar Embregts lid van 

negen manuscriptcommissies in de periode 2019-202. 

2.2 Maatschappelijke relevantie   
Om maatschappelijke impact te realiseren werken de communicatiemedewerker en kennismanager nauw 

samen met de onderzoekers en de hoogleraar van de AWVB. De ervaring leert dat kennis in de vorm van een 

wetenschappelijk product, zoals een (internationaal) artikel of wetenschappelijke rapport, niet vanzelfsprekend 

wordt benut in de praktijk. Om die reden worden diverse activiteiten ontplooid, met als doel wetenschappelijke 

kennis optimaal tot waarde te brengen voor de praktijk. Samen met mensen met een verstandelijke beperking, 

hun naasten en zorg- en onderwijsprofessionals worden op basis van onderzoeksresultaten in co-creatie 

praktijkproducten, lesmodules en trainingen ontwikkeld. Deze worden vervolgens op een aansprekende, 

interactieve en activerende manier onder de aandacht gebracht van huidige en toekomstige zorgprofessionals, 

mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Vanaf de start van een (promotie)onderzoek is er 

aandacht voor relevantie en vertaling van (tussentijdse) onderzoeksresultaten voor de praktijk en het onderwijs.  

Deelname aan onderzoeks- of kennisdelingsactiviteiten van de AWVB leidt ook tot onverwachte positieve 

neveneffecten, die van meerwaarde zijn voor de stakeholders. Zij geven aan dat aansluiting bij de AWVB een 
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“Jullie doen goed werk en zijn zichtbaar. Ik krijg de nieuwsbrief, lees die altijd met veel interesse en ik weet 
dat - collega's hem ook krijgen.  Op de werkvloer is helaas geen ruimte voor structurele implementatie. 
Maar...jullie tools helpen om de focus te houden op een goed leven en methodisch te blijven werken, ook in 
tijden van schaarste.” - Gedragskundige van een niet-aangesloten zorgorganisatie 
 
“Ik ben onder de indruk van het werk dat jullie verzetten en de waarde die jullie toevoegen aan het veld. Ik 
denk dan aan de definitie van LVB+ en EVB+, de modules voor mbo-opleidingen, de samenwerking met de 
collegae en de ontwikkeling naar samenhang. Daarnaast de versterking van de inbreng van 
ervaringsdeskundigheid, in het denken over hulp/onderzoek/ondersteuning.” - Lid Stichtingsbestuur/fonds 
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veel bredere impact heeft en bijdraagt aan verdere organisatieontwikkeling. Soms is deelname aan een 

onderzoek, door mee te doen aan dataverzameling, al een belangrijke stap voor impact.  

De AWVB doet veel om de ontwikkelde kennis tot waarde te maken voor de zorgpraktijk en het onderwijs. Daar 

waar bij de kennisontwikkeling de onderzoekers in de lead zijn, ligt bij kennisdeling de lead bij de kennismanager 

en de communicatiemedewerker. Met het groeiend aantal zorgorganisaties en toenemend aantal producten, 

onderzoekt de AWVB thans hoe zij – naast alle inzet die reeds wordt gedaan - bekendheid en uiteindelijk gebruik 

van ontwikkelde kennisproducten verder kan faciliteren en stimuleren door onderwijskundige inzet en/ of 

deelname aan een implementatieonderzoek. De stakeholders geven aan dat het voor hen een zoektocht is hoe 

de informatie over kennisproducten optimaal onder de aandacht te brengen binnen de eigen organisatie en hoe 

zij toepassing van nieuwe kennis in hun organisaties kunnen optimaliseren.  

 

De verschillende manieren waarop wordt gewerkt aan maatschappelijke impact worden hieronder beschreven, 

waarbij de ervaringen van stakeholders worden toegelicht. Eerst worden de praktijkproducten beschreven, 

gevolgd door de lesmodules en trainingen. Daarna wordt ingegaan op bijeenkomsten via studiedagen, 

themaochtenden, congressen en symposia, gevolgd door de consultatiefunctie. Vervolgens wordt communicatie 

en activiteiten op het gebied van social media uiteengezet. Tot slot volgt een beschrijving van de deelname aan 

adviesraden, maatschappelijke commissies en boekbijdragen/redacteurschap. 

Praktijkproducten  

Hieronder volgt een overzicht van de praktijkproducten die in de periode 2019-2021 ontwikkeld zijn en primair 

gericht zijn op vertaling van wetenschappelijke kennis ten behoeve van de zorgpraktijk. 

Wat  Toelichting  
 

Infographics en factsheets Om op toegankelijke wijze de ontwikkelde kennis van een (promotie)onderzoek 
of consultatievraag inzichtelijk te maken, worden infographics en/of factsheets 
gemaakt. Een voorbeeld daarvan zijn de factsheets die in 2020 zijn verschenen 
op basis van het onderzoek dat de AWVB heeft uitgevoerd naar de ervaringen 
van mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en 
zorgprofessionals met betrekking tot de eerste lockdown periode in de COVID-
19 crisis (voorjaar 2020). De resultaten zijn – naast in wetenschappelijke 
publicaties – voor de zorgpraktijk beschreven in drie factsheets op basis van het 
onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking,  
het onderzoek bij naasten en het onderzoek bij professionals. 

Praktijktools 
 

Een aantal voorbeelden van de vertaling van kennis uit proefschriften naar een 
praktijkproduct zijn: 
- Met de webapplicatie Familie enzo kunnen mensen met een licht 

verstandelijke beperking zelf hun familienetwerk in kaart brengen. Familie 
enzo is voorzien van een handleiding voor zorgprofessionals.   

- De Screeningslijst Triple C is een hulpmiddel om Triple-C succesvol vorm te 
geven. 

- Het Wegingskader clientperspectief bij onvrijwillige zorg is een online tool 
die zorgprofessionals helpt om zich te verplaatsen in de beleving van de 
persoon met een verstandelijke beperking, waardoor men beter in kan 
schatten of de geboden zorg door de persoon zelf als onvrijwillig wordt 
ervaren.  

”Belangrijk en onverwacht neveneffect van bijvoorbeeld een onderzoek, waarbij mensen met een 

verstandelijke beperking en professionals werden geïnterviewd was dat zowel de personen met een 

verstandelijke beperking als de zorgprofessionals zich gehoord voelden, doordat de onderzoeker de moeite 

nam om met iedereen individueel in gesprek te gaan.” - Lid coördinerende werkgroep 

https://www.awvb.nl/product/factsheet-covid-19-ervaringen-van-moeders-tijdens-de-coronacrisis/
https://www.awvb.nl/product/factsheet-covid-19-ervaringen-van-zorgbegeleiders-tijdens-de-coronacrisis/
https://www.familieenzo.nl/
https://www.awvb.nl/product/triple-c-screeningslijst/
https://www.hetwegingskader.nl/
https://www.awvb.nl/product/factsheet-covid-19-ervaringen-van-mensen-met-een-licht-verstandelijke-beperking/


  
 

13 
 

- De VerbanXdoos is een hulpmiddel dat begeleiders en gedragsdeskundigen 
helpt bij het stapsgewijs in kaart brengen van zelfbeschadigend gedrag van 
mensen met een verstandelijke beperking.  

Filmpjes  
 

De AWVB heeft verschillende filmpjes gemaakt, waarin informatie op een 
toegankelijke wijze wordt gepresenteerd. Voorbeelden zijn het 
eerdergenoemde filmpje over de academische werkplaats zelf, maar ook een 
filmpje over de  webapplicatie Familie enzo en een filmpje over het 
bijbehorende onderzoek naar familienetwerken, meerdere filmpjes met 
ervaringsdeskundigen en een filmpje in wording over het project Bondgenoten. 

Podcasts  In de postcastserie ‘Puur met Petri’ gaat de hoogleraar op zoek naar wat het 
betekent om te leven met een verstandelijke beperking, of om een kind te 
hebben met een verstandelijke beperking. In drie afleveringen vertellen Gijs 
Wanders, Ellis Jongerius en Marike van Weelden openhartig over hun 
persoonlijke ervaringen. Hoe makkelijk of moeilijk is het om ‘gewoon’ mee te 
doen? Hoe belangrijk is je omgeving? Wat als je als ouder(s) de zorg niet langer 
alleen kunt dragen? En hoe moet het verder als je er niet meer bent om voor je 
kind te zorgen?  

 
De ontwikkeling van de praktijkproducten en alle activiteiten die de AWVB onderneemt om de producten hun 

weg te laten vinden naar de praktijk worden door de stakeholders zeer gewaardeerd. Ook het feit dat de 

producten kosteloos te gebruiken zijn, wordt geapprecieerd. Stakeholders benoemen tevens dat de 

praktijkproducten goed hun weg vinden naar de praktijk, en dat het vervolgens inzetten en toepassen een taak 

van de organisatie zelf is. 

Lesmodules en trainingen  

De AWVB heeft sinds de start trainingen en lesmodules ontwikkeld op basis van resultaten uit wetenschappelijk 

onderzoek. In de eerste jaren richtte de samenwerking zich op het academisch (Tilburg University) en 

postacademisch onderwijs (RINO Zuid). In 2018 startte, als eerste stap in de kennisdeling vanuit de AWVB met 

het mbo-onderwijs, een pilot met ROC Tilburg rondom het thema verslaving. In samenwerking met docenten, 

onderzoekers van de AWVB, een trainer en de co-docent van de AWVB werden gastlessen over verslaving 

verzorgd aan studenten van de opleidingen Verzorgende IG (niveau 3), Verpleegkundige (niveau 4) en 

Maatschappelijke zorg (niveau 3 en 4). Een student gaf in de evaluatie van deze gastlessen het volgende aan:  

 

  

De positieve ervaringen met deze gastlessen vormden het startpunt voor de ontwikkeling van meerdere 

lesmodules op basis van de resultaten van (promotie)onderzoeken; hieronder staat een overzicht van het 

ontwikkelde aanbod lesmodules en trainingen van de AWVB.  

Wat 
 

Toelichting  

Lesmodule voor 
mensen met 
een 
verstandelijke 
beperking (vrij 
te gebruiken 
door o.a. LFB) 

In de training ‘Wat betekent wetenschappelijk onderzoek doen?’ doorlopen mensen met 
een verstandelijke beperking de verschillende stappen van onderzoek doen. De training is 
ontwikkeld met behulp van (co-)onderzoekers binnen de AWVB met als doel het 
installeren van een adviesraad voor mensen met een verstandelijke beperking. De 
adviesraad van de AWVB brengt advies uit over onderzoeksvoorstellen van AWVB-
onderzoekers voordat deze ingediend worden bij de ethische toetsingscommissie van 
Tilburg University, waarin alleen onderzoekers van de universiteit zitting hebben. 

Lesmodules 
mbo-onderwijs  

Samen met het ROC Tilburg heeft de AWVB gewerkt aan het project ‘Transmuraal leren, 
werken én doen’ vanuit het Ministerie van OCW. De AWVB voert een deelproject uit dat 
zich richt op het op een aansprekende manier vertalen van wetenschappelijke kennis naar 

“Deze module was het interessantste wat ik het afgelopen jaar heb gehoord en geleerd.”  - 4dejaars student 

mbo-verpleegkundige 

https://www.awvb.nl/product/verbanxdoos-gesprekstool/
https://www.awvb.nl/product/familie-enzo/
https://www.awvb.nl/product/video-familienetwerken/
https://vimeo.com/289244552
https://www.awvb.nl/product/podcast-puur-met-petri/
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het mbo. In 2018 startte hoogleraar Embregts de samenwerking met het mbo middels een 
pilot met ROC Tilburg In 2019 kreeg dit initiatief een vervolg; vier docenten vanuit vier 
verschillende mbo-instellingen (Summa College, Gilde opleidingen, ROC Landstede, Curio 
College) werden gedetacheerd. Samen ontwikkelden zij vier lesmodules gebaseerd op de 
nieuwste inzichten uit bij de AWVB afgeronde promotieonderzoeken gericht op: 1) 
zelfbeschadigend gedrag, 2) zelfbepaling, 3) verslaving en 4) familienetwerken (allen in 
2021 verschenen). De AWVB ambieert hiermee een bijdrage te leveren aan de 
betrokkenheid en vakbekwaamheid van (toekomstige) zorgprofessionals. De lesmodules 
zijn op te vragen bij de AWVB en komen in het voorjaar 2022 via downloads beschikbaar 
via de nieuwe website van de AWVB. Ook in 2022 zullen afgeronde promotieonderzoeken 
naast een praktijkproduct een lesmodule opleveren. Hierbij wordt de samenwerking met 
ROC Tilburg verder gecontinueerd doordat een docent op detacheringsbasis meedenkt bij 
de ontwikkeling en uitwerking van deze toekomstige lesmodules. 

Academisch 
onderwijs 

Vanuit de eerdere tweede bijzondere leerstoel van hoogleraar Embregts heeft de AWVB 
een samenwerkingsrelatie met het departement Medische en Klinische Psychologie (MKP) 
van Tilburg University. Verschillende onderzoekers werkzaam bij de AWVB verzorgen 
(gast)colleges binnen deze opleiding, waarbij regelmatig samengewerkt wordt met 
ervaringsdeskundige co-docenten.  

Bijdrage aan 
postacademisch 
onderwijs  

Tot 2017 bekleedde hoogleraar Embregts –naast de leerstoel t.b.v. de AWVB – ook de door 
RINO Zuid ingestelde bijzondere leerstoel Beroepsopleiding tot 
gezondheidszorgpsycholoog, verbonden aan het departement Medische en Klinische 
Psychologie van Tilburg University. Hoewel hoogleraar Petri Embregts op eigen verzoek 
deze leerstoel niet langer bekleedt om zich volledig te kunnen richten op de AWVB, blijft 
de samenwerking met RINO Zuid van kracht en maakt de binnen de AWVB ontwikkelde 
kennis structureel deel uit van de GZ-opleiding en het nascholingsaanbod van RINO Zuid.  
Voorbeelden van kennisdeling in de vorm van postacademisch onderwijs zijn de module 
Taxatiegesprekken bij vermoeden van seksueel misbruik, de (door de landelijke 
erkenningscommissie langdurende zorg erkende) module Begeleiders in Beeld en de train-
de-trainer cursus Sterker dan de Kick. Daarnaast worden science practitioners (met zowel 
ruime praktijkervaring als wetenschappelijke kennis) verbonden aan de AWVB 
gestimuleerd onderwijs bij RINO Zuid te verzorgen binnen de GZ-module ‘Mensen met een 
verstandelijke beperking’, waardoor evidence-based kennis vanuit de AWVB geïntegreerd 
wordt in het curriculum.  

 

Het ROC Tilburg, samenwerkingspartner bij de ontwikkeling van de lesmodules voor het mbo-onderwijs, heeft 

aangegeven dat de ontwikkelde lesmodules al worden ingezet en docenten positief zijn. Het ROC ervaart de 

meerwaarde van de samenwerking en geeft aan deze te willen continueren. De lesmodules worden ook binnen 

diverse zorgorganisaties aangeboden via interne academies aan zorgprofessionals. Ook hebben stakeholders de 

lesmodules gedeeld met andere mbo-opleidingen waar zij mee samenwerken ten behoeve van het 

onderwijsaanbod aan toekomstige zorgprofessionals. 

Studiedagen, themaochtenden, congressen en symposia  

Sinds de start van de AWVB vindt iedere twee jaar een groot symposium plaats. Via deze link is een overzicht 

van deze bijeenkomsten te bekijken. Het aantal deelnemers aan deze symposia is in de loop der jaren gegroeid 

naar ruim 500 deelnemers. In 2020 en 2021 zijn als gevolg van Covid-19 geen symposia georganiseerd. Voor 

januari 2022 was een bijzondere serie symposia ‘AWVB on Tour’ voorzien in het kader van het tienjarig jubileum 

van de AWVB. In verband met het coronavirus en in afstemming met onze partnerorganisaties wordt deze tour 

verplaatst naar het vroege najaar van 2022.  

Bij iedere promotieplechtigheid vindt in de ochtend een themabijeenkomst plaats waarbij het onderwerp van 

de desbetreffende promovendus centraal staat en waarbij het ontwikkelde praktijkproduct wordt 

gepresenteerd. Deze bijeenkomsten staan open voor alle geïnteresseerden en bieden gelegenheid voor 

kennisoverdracht (presentaties) en het gesprek over de betekenis en impact van de onderzoeksuitkomsten. In 

https://rinozuid.nl/aanbod/taxatiegesprekken-bij-vermoeden-van-seksueel-misbruik/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb/symposia
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verband met Covid-19 was het in 2020 niet mogelijk om voorafgaand aan een promotieonderzoek een 

themabijeenkomst te organiseren. Tijdens de laatste promotie op 15 oktober 2021 was het vanwege 

versoepelingen van de maatregelen mogelijk om een themaochtend te organiseren waarbij 75 mensen aanwezig 

waren. Tijdens deze bijeenkomsten wordt tevens het praktijkproduct uitgereikt (in dit geval de Triple-C 

screeningslijst). 

De stakeholders geven aan dat zij het belangrijk vinden dat instrumenten en tools bekendheid krijgen in de 

praktijk. Zij hechten dan ook veel waarde aan de studiedagen/symposia die de AWVB organiseert en die zij als 

zeer inspirerend ervaren. Stakeholders noemen het feit dat medewerkers en onderzoekers elkaar in persoon 

kennen één van de succesfactoren van de AWVB. Het concept van de ‘AWVB on Tour’, waarbij de werkplaats bij 

iedere organisatie een bijeenkomst verzorgt, is één van de manieren om een groot bereik bij de aangesloten 

partners te vinden en zowel wetenschappelijke inzichten als ontwikkelde kennisproducten onder de aandacht 

te brengen; dit initiatief wordt door de stakeholders zeer gewaardeerd.  

Naast eigen bijeenkomsten verlenen onderzoekers en hoogleraar regelmatig een bijdrage aan conferenties, 

studiedagen en workshops in het binnenland (bij aangesloten partners en landelijke congressen) en buitenland. 

In de periode 2019-2021 heeft de AWVB 130 keer een bijdrage geleverd aan studiedagen en bijeenkomsten, 

waarvan er 36 vooral gericht waren op wetenschappelijk publiek en 94 op een gemixt publiek en/of 

zorgprofessionals en naasten. Zie bijlage 3 voor een totaaloverzicht van alle presentaties vanuit de AWVB in de 

periode 2019-2021. 

 

Consultatiefunctie en kennisvragen praktijk 

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek kent vaak een lange doorlooptijd. Echter, niet alle kennisvragen 

van de aangesloten organisaties vragen voor de beantwoording ook daadwerkelijk om nieuw wetenschappelijk 

onderzoek. Wanneer er gerelateerd aan een kennisvraag reeds wetenschappelijke kennis beschikbaar is, wordt 

een beroep gedaan op de consultatiefunctie van de AWVB en kan het bij elkaar brengen, ordenen en ontsluiten 

van deze kennis helpend zijn. De AWVB vindt het belangrijk om zorgprofessionals met onderzoeksvragen 

rondom actuele thema’s uit de praktijk verder te helpen. Dat kan bijvoorbeeld door hen te verwijzen naar 

wetenschappelijke literatuur, of hen onderzoeksmethoden aan te reiken waarmee men een interventie kan 

evalueren. Naast de Covid-19 Q&A vragen vanuit de Associatie, heeft de AWVB in de periode 2019 t/m 2021 in 

totaal 17 consultatievragen met verschillende partnerorganisaties uitgewerkt. In 2020 werd bijvoorbeeld een 

consultatievraag uitgewerkt vanuit één van onze partnerorganisaties naar gelijkwaardige samenwerking tussen 

kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, hun ouders en professionals. Samen met de AWVB 

werd onderzocht wat ouders en verschillende groepen professionals in deze samenwerking belangrijk vinden. 

Een expertgroep van ouders, professionals en onderzoekers keek samen naar de betekenis van de uitkomsten 

en gaf hier woorden aan. Een samenvatting van de resultaten is vastgelegd in een factsheet.  

De stakeholders geven aan dat zij veel baat hebben bij de aansluiting bij de AWVB. Het biedt de mogelijkheid 

om onderzoeksvragen van de organisatie onder de aandacht te brengen; zij waarderen daarbij ook de 

mogelijkheid van consultatie. Daardoor wordt de AWVB ervaren als een bruisende community: een plaats waar 

zowel kennisontwikkeling voor het lange termijnperspectief, als praktisch toepasbare nieuwe kennis en 

implementatie een plek hebben.   

Communicatie en social media 

De AWVB communiceert en informeert geïnteresseerden via de website van Tilburg University over haar 

activiteiten, onderzoeksprojecten, publicaties en beschikbare producten. Daarnaast worden deze verspreid via 

gerichte berichten aan alle aangesloten organisaties en netwerkrelaties. Ook worden berichten via LinkedIn en 

Twitter gedeeld en wordt gewerkt aan een ‘eigen website’ (lancering staat begin 2022 gepland) met een 

https://www.awvb.nl/product/factsheet-ouders-en-professionals-aan-het-woord/
https://www.linkedin.com/company/awvb-tranzo-tiu/mycompany/
https://twitter.com/awvb_tranzo
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overzicht van alle onderzoeken en producten. In november en december 2021 is de podcast serie ‘Puur met 

Petri’ uitgebracht; deze podcast wordt via de kanalen van AWVB en Tilburg University uitgedragen.  

Aantal aangesloten zorgorganisaties en termijn lidmaatschap 

Een belangrijke indicator voor de maatschappelijke relevantie is het aantal aangesloten zorgorganisaties en de 

duur van hun lidmaatschap. Sinds de start in 2011 is de AWVB organisch gegroeid van 6 naar 15 partners. Vijf 

van de partners zijn al vanaf de start van de werkplaats aangesloten.  

Adviesraden, maatschappelijke commissies en boekbijdragen/redacteurschap 

Vanuit de AWVB vervult de hoogleraar diverse maatschappelijke functies/taken naast haar reguliere 

werkzaamheden die de maatschappelijke relevantie van de AWVB onderschrijven. Hierbij is onder andere te 

denken aan lid van de Erkenningscommissie Interventies langdurige zorg (Vilans), gastredacteur Special issue 

Tijdschrift voor Artsen verstandelijk gehandicapten TAVVG en voorzitter van de (eerste) Multidisciplinaire 

Richtlijn probleemgedrag en gedragsstoornissen bij volwassenen met verstandelijke beperkingen.  

2.3 Specifieke aspecten  
De AWVB is onderdeel van Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg School of 

Social and Behavioral Sciences, Tilburg University. Voor de specifieke aspecten hanteert de AWVB het algemene 

beleid van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.  

Open Science  

Om onze doelen te bereiken, betrekt de AWVB in alle stadia van haar werkwijze zoveel mogelijk van de 

belangrijkste stakeholders, waaronder mensen met een verstandelijke beperking, naasten, zorg- en 

onderwijsprofessionals en onderzoekers. Dataverzameling vindt in vrijwel alle gevallen plaats bij mensen met 

verstandelijke beperking, hun naasten en/of zorgprofessionals, bijvoorbeeld via vragenlijsten, observaties, 

interviews of focusgroep bijeenkomsten. De data zelf betreffen vaak privacygevoelige data over (de zorg aan) 

kwetsbare burgers en zijn met het oog op de AVG/GDPR derhalve niet openbaar; wel zijn deze, in afstemming 

met de Ethics Review Board, op verzoek toegankelijk voor verificatie van onderzoek. De data worden conform 

de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit van de VSNU, de Notitie Wetenschappelijke 

Integriteit van de KNAW en richtlijnen van Tilburg University opgeslagen.  

De AWVB maakt haar onderzoeksresultaten actief openbaar door deze te publiceren in peer-reviewed, 

internationale tijdschriften, bij voorkeur open access via de VSNU-deal, hetzij via een repository zijnde vrij 

toegankelijke open access archief van Tilburg University (zgn. groene route). Nadat een artikel internationaal 

gepubliceerd is, publiceert de AWVB met regelmaat ook in Nederlandstalige vakbladen om ontwikkelde kennis 

te verspreiden onder professionals in de Nederlandse zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Om 

maatschappelijke impact te creëren, worden resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken omgezet naar 

visueel aantrekkelijke en prettig leesbare praktijkproducten zoals factsheets, infographics en filmpjes. In veel 

gevallen denken co-onderzoekers van de AWVB hierin mee.  

Daarnaast ontwikkelt de AWVB samen met het mbo lesmodules en worden tools en instrumenten in co-creatie 

met mensen uit de praktijk (zoals de webapp ‘Familie enzo’ en de online tool ‘Het Wegingskader 

Cliëntperspectief’) ontwikkeld. Om zoveel mogelijk geïnteresseerden te bereiken worden producten door de 

communicatiemedewerker en kennismanager proactief onder de aandacht gebracht via nieuwsbrieven, 

verschillende social mediakanalen (AWVB, Tranzo en Tilburg University), de eigen website en 

partnerorganisaties. Daarnaast worden de producten verspreid via bijeenkomsten met relevante 

netwerkpartners waaronder de Mbo-raad, Vilans, het Kennisplein, VGN, ZonMw en het Consortium 

Beroepsonderwijs. Deze producten zijn ook kosteloos beschikbaar voor (zorg)organisaties die niet zijn 

aangesloten bij de AWVB.  
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PhD-beleid en training 

Binnen de AWVB worden (promotie)onderzoeken uitgevoerd door science practitioners en promovendi in 

loondienst van Tilburg University (op basis van projectsubsidies). Hierbij wordt het promotiereglement gevolgd 

dat geldt voor alle promovendi van Tilburg University. De hoofdpunten van de wijze waarop de AWVB uitvoering 

geeft aan het PhD-beleid van Tilburg University worden hieronder beschreven. 

1. Om te worden toegelaten tot een promotietraject bij de AWVB dient de kandidaat promovendus 

minimaal in het bezit te zijn van een universitair masterdiploma (of vergelijkbaar).  

2. De werving van science practitioners verloopt via de partnerorganisaties waar deze werkzaam zijn. Bij 

de meeste organisaties wordt een vacature opengesteld. Als onderdeel van het sollicitatieproces 

spreekt de hoogleraar met de kandidaat, waarbij onder andere wordt gesproken over het vanuit de 

zorgpraktijk gewenste onderzoeksthema en geschiktheid van de kandidaat. In afstemming met de 

stuurgroep van de AWVB heeft de hoogleraar een doorslaggevende stem bij de selectie van de 

kandidaat promovendus. Wat betreft het onderzoeksthema wordt zowel gekeken naar relevantie voor 

de praktijk als naar de wetenschappelijke relevantie, welke kennis beschikbaar is over het thema en of 

het past binnen de doelstellingen en het onderzoeksprogramma van de AWVB.  

3. Alle promovendi (in loondienst van Tilburg University en science practitioners) worden binnen drie 

maanden na start van het promotietraject aangemeld bij de Graduate School van Tilburg School of 

Social and Behavioral Sciences. Om een kwalitatief hoogwaardige dissertatie te kunnen schrijven heeft 

een promovendus mogelijk extra training en opleiding nodig. Hiervoor dient na de start van het 

promotietraject (en in het geval van een science practitioner, na het schrijven van een onderzoeksplan) 

een opleidings- en begeleidingsplan te worden opgesteld. Bij het opstellen bekijken de promovendus 

en promotoren samen welke opleidingscomponenten wel of niet nodig zijn om de dissertatie tot een 

goed einde te brengen. Er kan kosteloos gebruik worden gemaakt van het promovendi-

opleidingsprogramma dat door de Graduate School wordt aangeboden. Kosten verbonden aan het 

volgen van cursussen en trainingen buiten het algemene deel van het opleidingsprogramma komen 

voor rekening van de werkgever van de science practitioner, nadat deze daarvoor toestemming heeft 

gegeven.  

4. Het promotieteam bestaat uit een hoogleraar van Tranzo (de hoogleraar van de AWVB) als (eerste) 

promotor en een senior onderzoeker van de AWVB als copromotor en dagelijks begeleider. Indien 

relevant en van meerwaarde wordt het promotieteam uitgebreid met een tweede (co-)promotor als 

derde lid van het promotieteam. Alle promovendi hebben eens per jaar een evaluatiegesprek met in 

ieder geval de promotor en in het geval van een science practitioner ook met diens leidinggevende 

vanuit de partnerorganisatie om de voortgang van het onderzoek te bespreken en na te gaan of er nog 

onbenutte mogelijkheden zijn. De wetenschappelijke voortgang wordt beoordeeld door de leden van 

het promotieteam en niet door de leidinggevende vanuit de partnerorganisatie. Na het eerste jaar 

krijgen alle promovendi een beoordelingsgesprek waarin besproken wordt of het voortzetten van het 

promotieonderzoek haalbaar lijkt. Dit gesprek eindigt met een go-/no-go-beslissing. Promovendi 

worden in eerste instantie voor één jaar aangesteld en bij goed functioneren wordt de aanstelling 

verlengd met drie jaar. Ook bij science practitioners vindt er na een jaar een gesprek plaats met een go-

/no-go-beslissing. De promovendus overlegt wekelijks met de copromotor/dagelijks begeleider en 3-

wekelijks met promotor en copromotor (en mogelijke andere leden van het promotieteam). Daarnaast 

is tussentijds contact met de promotor per mail of telefonisch altijd mogelijk. Tijdens de overleggen 

wordt de voortgang van het project besproken en vinden inhoudelijke gesprekken plaats over alle 

aspecten rondom het onderzoek, van formuleren tot onderzoeksvraag tot dataverzameling, analyses 

en het schrijven van artikelen. Ook is er ruimte om eventuele knelpunten binnen het promotietraject 

te bespreken. 

5. Verder is er voor promovendi een PhD-coördinator bij de Graduate School. Alle promovendi in 

loondienst en science practitioners hebben een jaarlijks gesprek met de PhD-coördinator en zij kunnen 
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met aanvullende vragen terecht bij de PhD Council. Mocht het voor de promovendus nodig zijn, dan 

zijn er binnen Tilburg University twee vertrouwenspersonen waarmee contact opgenomen kan worden. 

Daarnaast is er bij Tranzo eveneens een vertrouwenspersoon aangewezen. 

6. Naast de interne onderzoeksgroepjes van de AWVB wordt ook binnen Tranzo gewerkt met 

‘onderzoeksgroepjes’. Dit zijn intervisiegroepen waarin (promotie)onderzoekers binnen en over de 

academische werkplaatsen heen conceptartikelen en presentaties kunnen bespreken. Alle 

onderzoekers binnen Tranzo kunnen deelnemen aan deze onderzoeksgroepjes.  

Sinds het bestaan van AWVB hebben elf promovendi hun promotie succesvol afgerond, waarvan vijf in de 

periode 2019-2021. Er zijn geen promovendi voortijdig gestopt met hun (promotie)onderzoek. Momenteel zijn 

negen promovendi bezig met hun (promotie)onderzoek (zeven science practitioners, twee promovendi in 

loondienst). 

Academische cultuur 

Het kernteam van de AWVB bestaat uit de hoogleraar, een onderzoekscoördinator, twee senior-onderzoekers, 

een kennismanager en een secretaris. Het kernteam overlegt wekelijks over relevante lopende en strategische 

thema’s. De overige onderzoekers (onderzoekers/promovendi in loondienst van Tilburg University en science 

practitioners), co-onderzoekers, een communicatiemedewerker en een secretaresse zitten in de schil rondom 

het kernteam. In bijlage 4 wordt een overzicht van de medewerkers van de AWVB gepresenteerd.  

Alle AWVB-medewerkers hebben een (deeltijd)werkplek binnen het departement Tranzo. Binnen Tranzo heeft 

elke werkplaats een vaste werkplaatsdag; voor de AWVB is dat de maandag. Zoveel mogelijk medewerkers van 

de AWVB werken die dag op kantoor. Onderzoekers en kernteamleden kunnen elkaar dan ontmoeten en 

inspireren, kennis en ideeën uitwisselen en zich onderdompelen in de academische cultuur. Voordat de periode 

van thuiswerken door de Covid-gerelateerde maatregelen aanbrak, was er tussen onderzoekers veel informele 

uitwisseling. Vanwege het vele thuiswerken sinds de start van de Covid-19 pandemie viel ‘het elkaar natuurlijk 

ontmoeten’ weg. Onderzoekers geven aan dat zij dat als een gemis ervaren. Vanuit Tranzo is er daarom gestart 

met een ‘digitale kamergenoot’ voor nieuwe onderzoekers, om vragen te stellen en ervaringen te delen. 

Daarnaast organiseert de AWVB een digitale weekstart en is er wekelijks digitaal contact met de co-

onderzoekers gericht op de onderlinge contacten en uitwisseling. Iedere onderzoeker heeft tot slot een dagelijks 

begeleider en iedere 3 weken vindt er werkoverleg plaats met de hoogleraar en de dagelijks begeleider. 

Tweemaandelijks vindt er een teamoverleg plaats voor onderlinge binding en uitwisseling. Elk AWVB-teamlid 

geeft een update van zijn/haar werkzaamheden en aansluitend geeft een van de onderzoekers een uitgebreide 

presentatie over het onderzoek of een ander onderwerp met ruimte voor vragen en discussie. Zo is er tussen 

alle medewerkers regelmatig mogelijkheid tot uitwisseling en reflectie. Ook is er tien keer per jaar een overleg 

met alle Tranzo medewerkers (T-team), waarbij één van de onderzoekers een intern referaat houdt, met ruimte 

voor vragen en discussie. Alle medewerkers (inclusief science practitioners) die starten bij Tranzo worden 

ontvangen en geïnformeerd over AWVB overstijgende zaken tijdens een kennismakingsbijeenkomst voor 

nieuwe medewerkers met de departementsvoorzitter en manager bedrijfsvoering om inbedding in de 

academische cultuur en laagdrempeligheid tot contact te bevorderen. Daarnaast is deelname aan een 

startbijeenkomst over onderzoekskwaliteit en datamanagement verplicht.  

Talentbeleid en diversiteit  

Bevordering van diversiteit staat op de agenda van Tilburg University en er is beleid om internationale diversiteit 

en gendergelijkheid te bevorderen. Tranzo draagt positief bij aan een evenwichtiger man/vrouw verdeling in 

hogere functies binnen Tilburg University. Tilburg University investeert in talentontwikkeling door met allerlei 

initiatieven aan te sluiten bij ontwikkelingen rond ‘Erkennen en waarderen’ en vanuit het Connected Leading 

gedachtengoed gericht op persoonlijk leiderschap. 
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In de jaarlijkse functioneringsgesprekken is aanspreken van talenten een terugkerend onderwerp en getracht 

wordt om talentvolle onderzoekers een vervolgfunctie en/of meer uitdaging aan te bieden. In de periode 2019-

2021 is een science-practitioner na afronding van het promotieonderzoek in dienst gekomen bij de AWVB.  

Binnen de AWVB is aandacht voor inclusie. Vanuit de visie op ervaringskennis als gelijkwaardige kennisbron, 

heeft de AWVB sinds 2018 vanuit de Participatiewet twee co-onderzoekers met een verstandelijke beperking 

geworven en aangesteld. Zij dragen in alle fasen van onderzoek bij. Zo worden ze betrokken bij het 

(her)formuleren van onderzoeksvragen en het aanpassen van vragenlijsten voor mensen met een verstandelijke 

beperking en dragen zij bij aan dataverzameling. Deze aanpak met actieve betrokkenheid van mensen met een 

verstandelijke beperking alsook hun naasten wordt voortdurend doorontwikkeld. Zo is in 2020 een adviesraad 

ingesteld, bestaande uit mensen met een verstandelijke beperking.  

2.4 Toekomstbestendigheid  

De leerstoel, leerstoelhouder en samenwerking binnen de AWVB 

Op 17 juni 2011 heeft de inaugurale rede van hoogleraar Embregts plaatsgevonden en in december 2011 is de 

AWVB opgericht met in eerste instantie vijf aangesloten zorgorganisaties. De bijzondere leerstoel is in 2015 

verlengd voor een periode van vijf jaar. In deze tweede termijn zijn zeven nieuwe zorgaanbieders als 

samenwerkingspartner bij de AWVB aangesloten. De leerstoel is tot 1 januari 2018 ingesteld door 

zorgorganisatie Dichterbij, vanaf 1 januari 2018 wordt de leerstoel gefinancierd door meerdere structurele 

samenwerkingspartners die bij de AWVB zijn aangesloten. Per 1 mei 2020 is de bijzondere leerstoel van 

hoogleraar Embregts wederom verlengd voor een periode van 10 jaar tot 1 mei 2030 en hebben de vestigende 

instanties zich voor 10 jaar aan de bijzondere leerstoel verbonden.  

De aangesloten organisaties geven aan dat de samenwerking binnen de Academische werkplaats voorziet in een 

behoefte van de zorgorganisaties om te komen tot kennisontwikkeling en er sprake is van verbinding op het 

niveau van ambities tussen de zorgorganisaties en de AWVB. De visie, inhoudelijke thema’s en activiteiten van 

de AWVB dragen bij aan de missie en visie van de organisaties, in het bijzonder op het gebied van sociale inclusie 

van mensen met een beperking en kwaliteit van zorg. Door de samenwerking en interactie tussen de 

aangesloten partners onderling en tussen de partners en de werkplaats ontstaat een levendige, inspirerende 

community, waarbinnen zowel kennisontwikkeling als kennisdeling in gezamenlijkheid plaatsvindt.  

Duurzame samenwerking  

Buiten de structurele partners heeft de AWVB verschillende samenwerkingsrelaties. Er worden 

onderzoeksprojecten uitgevoerd in samenwerking met andere onderzoeksgroepen en departementen binnen 

Tilburg University, met andere academische werkplaatsen zoals de AW Viveon en de AW EMB en met andere 

kennisinstituten zoals de Radboud Universiteit, het NIVEL en het Leids Universitair Medisch Centrum.  

De AWVB werkt duurzaam samen met onderwijspartners op zowel mbo-niveau (ROC Tilburg) als op 

(post)academisch niveau binnen Tilburg University en RINO Zuid, gericht op de ontwikkeling van lesmodules en 

overdracht van kennis. Daarnaast worden regelmatig presentaties gegeven in binnen- en buitenland.  

Actieve betrokkenheid en verankering in de landelijke kennisinfrastructuur 

In 2018 hebben de academische werkplaatsen verstandelijke beperkingen hun intentie uitgesproken om te 

komen tot betere onderlinge coördinatie, afstemming en samenwerking dat werd vastgelegd in een 

intentieverklaring. In 2020 is de realisatie van de gezamenlijke ambitie tijdens de Covid-19 pandemie in een 

stroomversnelling gekomen, doordat de academisch werkplaatsen gingen samenwerken in het gecoördineerd 

ophalen en beantwoorden van kennisvragen rondom de verspreiding van het coronavirus. Met ingang van 1 

januari 2021 is de samenwerking bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst voor de Associatie van 

Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. De Associatie heeft een dagelijks bestuur bestaande uit 

hoogleraren Embregts (tevens voorzitter), Schuengel en Leusink. In juni 2021 hebben de partners in een 

werkconferentie de meerjarenplannen met elkaar besproken en een gezamenlijk positioning statement 
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opgesteld, als basis voor verdere coördinatie, afstemming en samenwerking. Voor 2022 wordt de onderlinge 

samenwerking verdiept op inhoud en worden verdere stappen gezet op het gebied van complementariteit en 

samenwerking, implementatieonderzoek, aanpak en opdracht onderwijs/opleiding en methodologie (inclusief 

datawetenschap en participatieve methoden).  

Om deze coördinatie te doen slagen op andere vraagstukken en om te komen tot een verdere optimalisering 

zijn afspraken met andere partijen in de landelijke kennisinfrastructuur in voorbereiding. De Associatie werkt 

met Vilans, VGN, ZonMw en VWS in de Kenniscoalitie VG-sector samen aan verbetering van de afstemming en 

samenwerking binnen de kennisketen.  

Naast coördinatie en samenwerking met het oog op het ophalen van de meest relevante vragen en optimale 

beantwoording, draagt samenwerking in de Associatie ook bij aan de aanwas en ontwikkeling van 

wetenschappers, science practitioners en ervaringsdeskundigen in het onderzoeksveld van mensen met een 

verstandelijke beperking. Concreet gebeurt dat door de jaarlijkse researchdag, netwerken voor onderzoekers, 

implementatiemedewerkers en co-onderzoekers, door gezamenlijke projecten en platforms en het beheer van 

een gezamenlijke website. 

Samen met de partners in de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen heeft de 

AWVB tijdens de Covid-19 pandemie acute kennisvragen uit de praktijk opgepakt en beantwoord. Deze 

antwoorden zijn in drie varianten (wetenschappelijk, algemeen en eenvoudig taalgebruik) beschikbaar gesteld 

op de site van de Associatie. 

Samenwerking met mensen met een verstandelijke beperking  

Het VN-verdrag geeft mensen met een beperking of chronische aandoening recht op gelijke behandeling en 

gelijkwaardig meedoen en vraagt ook zeker de komende jaren nog aandacht om de gelijke rechten van mensen 

met een beperking te kunnen realiseren. Binnen de AWVB is de gelijkwaardige positie van mensen met een 

verstandelijke beperking en hun ervaringskennis een van de uitgangspunten voor de structuur, samenwerking 

en werkwijze. Zo heeft de AWVB mensen met een verstandelijke beperking in dienst als co-onderzoeker en/of 

co-docent en worden mensen met een verstandelijke beperking bij veel onderzoeken betrokken als participant. 

De LFB is structureel partner van de AWVB en neemt deel aan de stuurgroep en de coördinerende werkgroep. 

Tot slot is er een adviesraad ingericht, om de vragen, wensen en behoeften van mensen met een verstandelijke 

beperking nog beter voor het voetlicht te kunnen brengen en nieuw op te starten onderzoek van advies te 

voorzien.  

De AWVB heeft het thema ‘Eigen regie en ervaringsdeskundigheid’ vanaf de start van de AWVB als één van de 

centrale thema’s benoemd. Op dit thema zijn en worden verschillende onderzoeken uitgevoerd, waaronder het 

(promotie)onderzoek naar arbeidsparticipatie van mensen met een verstandelijke beperking ‘Gelijke kansen, 

reële mogelijkheden: Participatie van mensen met een verstandelijke beperking in beeld’ en het project ‘LFB 

Naar de top!’.  

Om het thema voortdurend onder de aandacht te brengen worden veelvuldig lezingen door de hoogleraar en/of 

onderzoekers gegeven in samenwerking met ervaringsdeskundigen. Ook is in de podcast serie ‘Puur met Petri’ 

een interview opgenomen met Ellis Jongerius, directeur van de LFB.  

  

https://www.academischewerkplaatsen-vb.nl/kennisvragen-covid-19/


  
 

21 
 

3. Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking – 

een vooruitblik   

Om de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten te 

optimaliseren werkt de AWVB aan zowel kennisontwikkeling als kennisdeling. De geschetste ontwikkelingen in 

deze zelfevaluatie en het eerder opgestelde meerjarenbeleidsplan resulteren in een aantal ambities voor de 

periode 2022 – 2024, die door de AWVB zijn uitgewerkt. 

De primaire ambitie van de AWVB betreft het stimuleren en uitvoeren van excellent wetenschappelijk 

onderzoek. De AWVB wil zich daarbij blijvend vestigen als een duurzame en kwalitatief hoogwaardige 

kennispartner, die gelijkwaardige samenwerking stimuleert tussen onderzoekers, zorgprofessionals, 

ervaringsdeskundigen en naasten rondom kennisontwikkeling en kennisdeling in de zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking. De komende jaren wil de AWVB relevante kennisvragen innovatief en vanuit 

kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksexpertise beantwoorden (kennisontwikkeling) op basis van structurele 

bijdragen van partnerorganisaties, structurele financiering vanuit VWS en aanvullende projectsubsidies. De 

AWVB hoopt over tien tot vijftien jaar een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan meer kennis over en 

verdere academisering van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij staan de 

onderzoeksthema’s 1) Eigen regie en ervaringsdeskundigheid, 2) Familie, 3) Kwaliteitszorg en vakmanschap en 

4) e-Health centraal en de wijze waarop deze kennis tot waarde kan worden gemaakt voor de praktijk van zorg 

en onderwijs.  

Naast kennisontwikkeling zet de AWVB de komende jaren ook in op het delen van kennis met de zorgpraktijk en 

het onderwijs door het ontwikkelen van producten op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en het 

bestendigen en door ontwikkelen van de samenwerking op het gebied van kennisdeling. Daarnaast wordt met 

de zorgpraktijk onderzocht (via betrokkenheid bij lopende promotieonderzoeken) wat belangrijke elementen 

zijn om kennisdeling en implementatie van nieuwe kennis in de praktijk succesvol te laten verlopen, wie daarin 

welke rol heeft en tot hoever de opdracht van de AWVB hierin reikt.  
 

De AWVB zal ook de komende jaren maatschappelijke ontwikkelingen vertalen naar inhoudelijke thema’s en 

infrastructuur, waarbij sociale inclusie en versterking van de positie van mensen met een verstandelijke 

beperking een belangrijke leidraad vormen. In samenspraak met stakeholders zullen de komende jaren ook 

organisatieoverstijgende thema’s uitgediept worden. Door de krachten op wetenschappelijk gebied te 

bundelen, en vanuit meerdere organisaties science practitioners in te zetten, kan de gezamenlijke 

onderzoekscapaciteit worden vergroot. 

 

De infrastructuur binnen de AWVB – met een stuurgroep, coördinerende werkgroep, het AWVB-team en een 

adviesraad - wordt op basis van ervaringen doorontwikkeld om de ambities op het gebied van 

kennisontwikkeling en kennisdeling te kunnen realiseren. Zo zullen inhoudelijke en doelgroep specifieke 

communities uitgebreid worden, klankbordgroepen verbreed worden over meerdere organisaties en zal de 

onderlinge netwerkfunctie gestimuleerd worden.  

Het komend decennium verwacht de AWVB dat het lukt een belangrijke stap voorwaarts te maken in de 

wisselwerking tussen wetenschap, zorgpraktijk en onderwijs vanuit de eigen academische werkplaats en als 

partner en mede-initiator van de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen en de 

landelijke Kenniscoalitie VG-sector.  
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Bijlage 1 Onderzoeksthema’s AWVB 

Eigen regie en ervaringsdeskundigheid  

Mensen met een verstandelijke beperking beschikken over onmisbare kennis op basis van hun eigen ervaringen. 

Ervaringsdeskundigen zetten deze kennis in binnen zorg, onderwijs of onderzoek. Hoe kunnen we optimaal 

gebruik maken van hun ervaringsdeskundigheid? En wat kunnen we doen om de zelfregie van mensen met een 

verstandelijke beperking te vergroten? Eigen regie en ervaringsdeskundigheid van mensen met een 

verstandelijke beperking is stevig verankerd in de werkwijze van de AWVB; daarnaast worden er verschillende 

onderzoeken op uitgevoerd, waaronder een recent gestart promotieonderzoek naar zelfbepaling bij mensen 

met een ernstige verstandelijke beperking (“Samen werken aan wat werkt”).  

Een overzicht van de lopende en afgeronde onderzoeken op dit thema staat op de website van de AWVB.  

Familie  

Familie en vrienden spelen een belangrijke rol in het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking. 

Meer inzicht in het functioneren van het familienetwerk en het benutten van ervaringskennis van naasten kan 

helpen om betekenisvolle relaties met belangrijke anderen te stimuleren en sociale inclusie van mensen met 

een verstandelijke beperking te bevorderen. In het najaar 2020 is een meerjarig programma ‘Ervaringskennis 

naasten’ gestart, dat wordt gevolgd met een (promotie)onderzoek dat eveneens in 2020 is gestart. In 

samenwerking met de Academische Werkplaats EMB en het Nivel start begin 2022 ook een vervolgonderzoek 

over ‘Kwaliteit van leven van naasten’.  

Op de website van de AWVB staat een overzicht van alle lopende en afgeronde onderzoeken op dit thema.  

Kwaliteitszorg en vakmanschap  

Binnen dit thema wordt onderzocht hoe begeleiders, gedragsdeskundigen en andere zorgprofessionals de 

kwaliteit van hun ondersteuning vanuit optimaal vakmanschap kunnen vormgeven. Ook wordt gekeken welke 

vormen van begeleiding en behandeling effectief zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Onderzoek richt zich dan ook op gedrag, handelen, emoties en attitudes van begeleiders in relatie tot de 

ondersteuning die zij bieden aan mensen met een verstandelijke beperking (al dan niet met 

gedragsproblematiek) en hun naasten. Daarnaast worden bestaande, in de praktijk werkzame methodieken voor 

begeleiders geëxpliciteerd, gestandaardiseerd en geëvalueerd met het doel bij te dragen aan de 

overdraagbaarheid van (effectieve) interventies voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke 

beperking, en waar mogelijk ook sector overstijgend zoals de ouderenzorg. Voor dit thema is er vanuit de AWVB 

betrokkenheid bij landelijke beleidsontwikkeling (Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg) voor de 

definiëring van doelgroepen LVB+ en EVB+. Er lopen verschillende (promotie)onderzoeken op dit thema die ook 

de komende jaren doorlopen.  

 Op de AWVB website staat een actueel overzicht van alle lopende en afgeronde onderzoeken bij dit thema.  

e-Health  

Wat kan e-Health betekenen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? En wat is er nodig om 

digitale toepassingen succesvol in te zetten ter ondersteuning of verbetering van die zorg? Het belang en de 

noodzaak van verder onderzoek op dit thema blijkt uit een reeds binnen de AWVB lopend (promotie)onderzoek 

‘e-Health in de ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking’. Het belang wordt 

verder onderstreept door de resultaten van de recente studies van de AWVB onder cliënten, ouders en 

https://www.awvb.nl/thema/eigen-regie-ervaringsdeskundigheid/
https://www.awvb.nl/thema/familie/
https://www.awvb.nl/thema/kwaliteitszorg-vakmanschap/


  
 

23 
 

professionals naar hun ervaringen met de coronacrisis en getroffen maatregelen, evenals het vanuit de 

Associatie uitgevoerde project ‘Digitaal op bezoek’.  

Ook in de vertaling van wetenschappelijke kennis uit een proefschrift naar een praktijkproduct worden digitale 

vormen verder verkend, in navolging van bijvoorbeeld het proefschrift naar familienetwerken waarbij o.l.v. 

hoogleraar Embregts een app is ontwikkeld waarmee mensen met een verstandelijke beperking hun informele 

netwerk in kaart kunnen brengen (zie www.familieenzo.nl).  

Op de AWVB website staat een volledig overzicht van onderzoeken op dit thema.  

Covid-19  

De coronacrisis heeft veel impact op mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten én 

zorgprofessionals. Maar hoe groot is die impact? En wat kunnen we doen om schade zoveel mogelijk te 

voorkomen? Dat hebben we vanuit de AWVB samen met alle betrokkenen sinds het begin van de coronacrisis 

in het vroege voorjaar van 2020 onderzocht. De meeste Covid-19 studies zijn inmiddels (medio 2021) afgerond 

of worden binnenkort afgerond. Op dit moment gaat de AWVB voorzichtig uit van afronding van onze 

onderzoeksactiviteiten in de loop van 2022. Mocht later blijken dat het Covid-19 virus maakt dat de samenleving 

nog of wederom sterk wordt gehinderd en verdere kennisontwikkeling en kennisdeling op dit thema wordt 

gevraagd, dan blijft het binnen de AWVB gehandhaafd als een relevant onderzoeksthema. 

Op de website staat een overzicht van alle onderzoeken op dit thema.  

  

http://www.familieenzo.nl/
https://www.awvb.nl/thema/e-health/
https://www.awvb.nl/thema/covid-19/
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Bijlage 2 Kwantitatieve informatie t.b.v. wetenschappelijke kwaliteit AWVB, in de  
periode 2019-2021 
 
1. Internationale publicaties 
 
Publicaties kunnen, indien online beschikbaar, geraadpleegd worden door op de betreffende publicatie te 
klikken  
 
Geaccepteerd 
van den Bogaard, K. H. J. M. & Embregts, P. J. C. M. (2020). Attributions of aggressive behaviour: The perspective 

of people with mild to borderline intellectual functioning in a secure forensic psychiatric setting. Journal of 
Forensic Psychiatry and Psychology. DOI: 10.1080/14789949.2020.1771613 

 
de Looff, P., Cornet, L. J. M., Kogel, C. H., Fernández-Castilla, Embregts, P. J. C. M., Didden, H. C. M., & Nijman, 

H. L. I. (2021). Heart Rate and Skin Conductance Associations with Physical Aggression, Psychopathy, 
Antisocial Personality Disorder and Conduct Disorder: An Updated Meta-Analysis. Neuroscience and 
Biobehavioral Reviews. 

 
Thalen, M., van Oorsouw, W. M. W. J., Volkers, K., & Embregts, P. J. C. M. (2021). Support needs of older people 

with intellectual disabilities: An exploratory study among psychologists in the Netherlands. Journal of 
Intellectual Disabilities. 

 
Tournier, T., Hendriks, A. H. C., Jahoda, A., Hastings, R. P., & Embregts, P. J. C. M. (2021). "Connectedness” 

between people with intellectual disabilities and challenging behaviour and support staff: Perceptions of 
psychologists and support staff. Journal of Intellectual Disabilities. DOI: 10.1177/17446295211056820. 

 
Early view 
Bakkum, L., Schuengel, C., Sterkenburg, P. S., Frielink, N., Embregts, P. J. C. M., de Schipper, J. C., ten Brug, A., & 

Tharner, A. (2021). People with intellectual disabilities living in care facilities engaging in virtual social 
contact: A systematic review of the feasibility and effects on well-being. Journal of Applied Research in 
Intellectual Disabilities. DOI: 10.1111/jar.12926 

 
Embregts, P. J. C. M., van den Bogaard, K. H. J. M., Frielink, N., Voermans, M. A. C., Thalen, M., & Jahoda, A. 

(2020). A thematic analysis into the experiences of people with a mild intellectual disability during the 
COVID-19 lockdown period. International Journal of Developmental Disabilities. DOI: 
10.1080/20473869.2020.1827214. 
 

Embregts, P. J. C. M., Tournier, T., & Frielink, N. (2021). The experiences of psychologists working with people 
with intellectual disabilities during the COVID-19 crisis. Journal of Applied Research in Intellectual 
Disabilities. DOI: 10.1111/jar.12916 

 
Giesbers, S. A. H., Hendriks, A. H. C., Hastings, R. P., Jahoda, A., Tournier, T., & Embregts, P. J. C. M. (2021). 

Perceptions of people with mild intellectual disability and their family members about family-based social 
capital in the Netherlands. Health & Social Care in the Community, 30, 341-352. DOI: 10.1111/hsc.13407 
 

van der Meulen, A., Taminiau, E. F., Hertogh, C. M. P. M., & Embregts, P. J. C. M. (2019). Perspective of relatives 
on restrictions applied to their family members with moderate intellectual disability.  
International Journal of Developmental Disabilities. DOI: 10.1080/20473869.2019.1699754 

 
van der Meulen, A. P., Taminiau, E. F., Hertogh, C., & Embregts, P. J. C. M. (2021). Does morel case deliberation 

change current views on restrictions? Staff perceptions on restrictions. Journal of Policy and Practice in 
Intellectual Disabilities. DOI: 10.1111/jppi.12394 
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Nijs, S., Taminiau, E. F., Frielink, N., & Embregts, P. J. C. M. (2019). Stakeholders’ perspectives on how to improve 
the support for persons with an intellectual disability and challenging behaviors: A concept mapping study. 
International Journal of Developmental Disabilities. DOI: 10.1080/20473869.2019.1690859 

 
Oudshoorn, C. E. M., Frielink, N., Riper, H., & Embregts, P. J. C. M. (2021). Experiences of therapists conducting 

psychological assessments and video conferencing therapy sessions with people with mild intellectual 
disabilities during the COVID-19 pandemic. International Journal of Developmental Disabilities. DOI: 
10.1080/20473869.2021.1967078 

 
Thalen, M., van Oorsouw, W. M. W. J., Volkers, K., & Embregts, P. J. C. M. (2021). Psychosocial interventions for 

older people with intellectual disabilities and the role of support staff: A systematic review. Journal of 
Applied Research in Intellectual Disabilities. DOI: 10.1111/jar.12953 

 
Tournier, T., Hendriks, A. H. C., Jahoda, A., Hastings, R. P., Giesbers, S. A. H., & Embregts, P. J. C. M. (2021). Brief 

report: Family networks of people with mild intellectual disability with and without challenging behaviour. 
Journal on Developmental Disabilities. DOI: 10.5281/zenodo.5512923 

 
Tournier, T., Hendriks, A. H. C., Jahoda, A., Hastings, R. P., Giesbers, S. A. H., & Embregts, P. J. C. M. (2020). 

Perspectives of people with intellectual disability about their family networks: A comparison study with key 
support worker proxy reports. Journal of Intellectual & Developmental Disability. DOI: 
10.3109/13668250.2020.1827143 

 
Vereijken, F., Giesbers, S. A. H., Jahoda, A., & Embregts, P. J. C. M. (2021). Homeward bound: Exploring the 
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during the COVID-19 pandemic. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. DOI: 
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M. (2021). Rapportage Onderzoek naar de inzet van een Bondgenoot van naasten (Pilot 5). Academische 
Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking: Tilburg. 

 
Schuengel, C., Tummers, J., van Rest, M., Embregts, P. J. C. M., van der Plas, S., & Leusink, G. (2021). 

Incidentmeldingen in de langdurige zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen na de eerste Covid-
19 lock-down: Lessen voor de toekomst. Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, 39, 161-
168. 

 
Tharner, A., Bakkum, L., Schuengel, C., Frielink, N., Embregts, P. J. C. M., de Schipper, C., ten Brug, A., & 

Sterkenburg, P. (2021). Virtueel sociaal contact voor mensen met verstandelijke beperkingen in 
woonvoorzieningen: Literatuuronderzoek naar gebruikte ICT-middelen, effecten op welzijn en uitdagingen 
bij het gebruik. Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, 39, 155-160. 

 
2020 
Embregts, P. J. C. M., Didden, R., & Moonen, X. (2020). Omschrijving mensen met LVB+. Academische 

Werkplaatsen Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University): Tilburg. 
 
Embregts, P. J. C. M., Kroezen, M., van Bussel, C., van Eeghen, A., de Kuijper, G., Lenderink, B., Maes-Festen, D., 

… Wieland, J. (2020). Multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke 
beperking’. Nederlands Tijdschrift voor Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen, 1, 2-9. 
 

Embregts, P. J. C. M., Leusink, G., Maes – Festen, D., van der Putten, A., Sterkenburg, P., & Schuengel, C. (2020). 
COVID-19 en de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen: alleen samen krijgen 
de academische werkplaatsen de kennisvragen beantwoord. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan 
mensen met verstandelijke beperkingen, 46, 105-111. 
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Giesbers, S. A. H., Hendriks, L., Embregts, P. J. C. M. (2020). Hoe ervaren mensen met een licht verstandelijke 

beperking het wonen met begeleiding? Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke 
beperkingen, 46, 119-125. 

 
Giesbers, S., Hendriks, L., & Embregts, P. (2020). Emotionele ondersteuning in families van mensen met een licht 

verstandelijke beperking. Het belang van wederkerigheid. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 4, 32-39.  
 
Hermsen, P., Embregts, P. J. C. M., van der Meer, J. (2020). Mensen met een verstandelijke beperking. Inzicht in 

begeleidings- en ondersteuningsvragen voor (toekomstige) professionals. Van Tricht Uitgeverij: Twello. 
 
Ras, R., Embregts, P. J. C. M., Mergler, S., & Schuengel, C. (2020). Minimale Dataset voor mensen met 

verstandelijke beperkingen: Evaluatie. Amsterdam: Vrije Universiteit. 
 
Schuengel, C., Tummers, J., Embregts, P. J. C. M., & Leusink, G. (2020). Impact tijdens de beginfase van COVID-

19 in langdurige zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Onderbroken tijdserie analyse van 
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Springvoet, L., van Schelven, F., Kroezen, M., Luijkx, J., ten Brug, A., van der Putten, A., Embregts, P. J. C. M., & 

Boeije, H. (2020). Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking. Nivel: Utrecht. 
 
2019 
Embregts, P. J. C. M., Kroezen, M., Mulder, E. J., van Bussel, C., van der Nagel, J., Budding, M., Busser, G. … 

Wieland, J. (2019). Multidisciplinaire Richtlijn Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke 
beperking. Enschede: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG). 

 
Frielink, N., Schuengel, C., & Embregts, P. J. C. M. (2019). Motivatie, welbevinden en leven met een licht 

verstandelijke beperking: Het perspectief vanuit de Zelf-Determinatie Theorie. In R. Didden, X. Moonen, & 
J. Douma (Reds.), Met het oog op behandeling 5; Diagnostiek en behandeling van gedragsproblematiek bij 
mensen met een licht verstandelijke beperking (pp. 81-86). Utrecht/Den Dolder: Landelijk Kenniscentrum 
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de Looff, P., Didden, R., Embregts, P. J. C. M., & Nijman, H. (2019). Biosensoren in de forensische psychiatrie bij 

mensen met een licht verstandelijke beperking. In R. Didden, X. Moonen, & J. Douma (Reds.), Met het oog 
op behandeling 5; Diagnostiek en behandeling van gedragsproblematiek bij mensen met een licht 
verstandelijke beperking (pp. 17-22). Utrecht/Den Dolder: Landelijk Kenniscentrum LVB en 
Expertisecentrum De Borg. 

 
Maes, B., Nijs, S., & Embregts, P. J. C. M. (2019). Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. In H. 

Grietens, J. Vanderfaeillie, & B. Maes (Reds.), Handboek jeugdhulpverlening Deel 1: Een orthopedagogisch 
perspectief op kinderen en jongeren met problemen (2e editie, pp.87-120). Leuven/Den Haag: Acco. 

 
Mulder, E., Lenderink, B., Wolkorte, R., Kroezen, M., & Embregts, P. J. C. M. (2019). Multidisciplinaire richtlijn 

‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’. Bespreking met de nadruk op 
psychofarmaca. Psyfar VS, 2019-03. 

 
 

3. Promoties  
 

2021 
15 oktober: Dr. Tess Tournier 

Promotoren: prof. dr. Petri Embregts (eerste promotor), prof. dr. Andrew Jahoda (tweede 
promotor), dr. Lex Hendriks (co-promotor) 
Titel proefschrift: Understanding Triple-C and the importance of relationships in the lives of 
people with intellectual disabilities who present challenging behaviour. 
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2020 

25 november: Dr. Anne Pier van der Meulen 
Promotoren: prof. dr. Petri Embregts (eerste promotor), prof. dr. Cees Hertogh (tweede 
promotor), dr. Elsbeth Taminiau (copromotor) 
Titel proefschrift: Daily life restrictions in the care for people with moderate intellectual 
disability: perception and evaluation of support staff, relatives and people with moderate 
intellectual disability. 

17 november: Dr. Hannah Pelleboer-Gunnink 
Promotoren: prof. dr. Petri Embregts (eerste promotor), prof. dr. Jaap van Weeghel (tweede 
promotor) 
Titel proefschrift: What's in a label? Public stigma toward people with intellectual disabilities. 

24 januari: Dr. Sanne Giesbers 
Promotoren: prof. dr. Petri Embregts (eerste promotor), prof. dr. Richard Hastings (tweede 
promotor), dr. Lex Hendriks (co-promotor) 
Titel proefschrift: It’s not WHO you know, it’s HOW you know them. Support in formal and 
informal networks of people with mild intellectual disabilities. 

 
2019 

8 november: Dr. Kim van den Bogaard 
Promotoren: prof. dr. Petri Embregts (eerste promotor), prof. dr. Henk Nijman (tweede 
promotor) 
Titel proefschrift: Challenging behavior of people with mild intellectual disabilities or 
borderline intellectual functioning: The perspective of clients and support staff. 
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Bijlage 3 Kwantitatieve informatie t.b.v. maatschappelijke relevantie AWVB, in de  
periode 2019-2021 
 
1. Presentaties 
 
2021 
den Boer, M., Voermans, M., Frielink, N., & Embregts, P. J. C. M. (2021). Impact of the COVID-19 pandemic on 

mothers of a child with profound intellectual and multiple disabilities living at home. Oral presentation op 
IASSIDD-congres Amsterdam 6-9 juli. 

 
Embregts, P. J. C. M., Heerkens, G. C. J., & Frielink, N. (2021). Déclic: a train the trainer presentation for Beat the 

kick in France. Oral presentation bij Addiction France, Parijs, 21 oktober. 
 
Embregts, P. J. C. M., Heerkens, G. C. J., Boot, F., & Leusink, G. (2021). Belang van Ervaringskennis. Mondeling 

presentatie bij Werkconferentie ‘de patiënt als partner in onderwijs en onderwijs- ontwikkeling in de RHA: 
van unique selling point naar serious business’, Nijmegen, 10 november. 

 
Embregts, P. J. C. M. & van Ginneken, A. (2021). Het belang van eigen regie vanuit het cliëntperspectief. 

Mondelinge presentatie bij Tranzo zorgsalon, Tilburg, 2 december. 
 
Embregts, P. J. C. M., & Jongerius, E. (2021). Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Digitale presentatie 

voor het Innovatie-impuls van Volwaardig leven, 12 oktober. 
 
Embregts, P. J. C. M., Heerkens, G. C. J., Frielink, N., & van Ginneken, A. (2021). Eigen regie: Waarom is dat zo 

belangrijk? Online presentatie bij congres Volwaardig Leven, 29 november. 
 
Frielink, N., Schuengel, C., & Embregts, P. J. C. M. (2021). Preliminary results of  a longitudinal study into the 

need satisfaction and  well–being of people with mild to borderline intellectual disabilities; A Self-
Determination Theory perspective. Oral presentation op IASSIDD-congres Amsterdam 6-9 juli. 

 
Frielink, N. & Embregts, P. J. C. M. (2021). The impact of COVID-19 on people with intellectual disabilities, their 

relatives, and professionals; Studies during the first lockdown period in the Netherland (March-May 2020). 
Oral presentation op IASSIDD-congres Amsterdam 6-9 juli. 

 
Frielink, N., Heerkens, G. C. J., & Embregts, P. J. C. M. (2021). Sterker dan de kick. Digitale workshop bij 

symposium ‘Jongeren met een LVB en verslaving’, 11 februari.  
 
Frielink, N., Heerkens, G. C. J., & Embregts, P. J. C. M. (2021). Het Wegingskader Cliëntperspectief. Digitale 

workshop bij symposium ‘Hoe vrijwillig is de zorg’, 26 maart. 
 
Frielink, N., Heerkens, G. C. J., & de Boer, M. (2021). Het Wegingskader Cliëntperspectief. Digitale presentatie 

voor VWS, 15 maart. 
 
Frielink, N., Heerkens, G. C. J., & Embregts, P. J. C. M. (2021). Het Wegingskader Cliëntperspectief. Mondelinge 

presentatie tijdens kennisfestival Amarant, Tilburg, 29 juni. 
 
Frielink, N. & Embregts, P. J. C. M. (2021). Motiverende gespreksvoering. Mondelinge presentatie tijdens 

refereerbijeenkomst bij Amerpoort, Baarn, 2 november. 
 
Geuijen, P., & Embregts, P. J. C. M. (2021). Onderzoeksresultaten Academische Werkplaats Leven met een 

verstandelijke beperking. Presentatie tijdens symposium Bondgenoot van naasten - twee jaar Pilot 5, 
online, 10 juni. 
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Giesbers, S. A. H., Hendriks, A. H. C., Hastings, R. P., Jahoda, A., Tournier, T., & Embregts, P. J. C. M. (2021). 
Ondersteuning in familienetwerken. Online presentatie tijdens bijeenkomst KdG Hogeschool, 6 december. 

 
Haenen, A. I., Frielink, N., Tan, I. Y., Hendriksen, J. G. M., Embregts P. J. C. M. (2021). Self-determination among 

people with mild intellectual disability and epilepsy. Posterpresentatie, IASSIDD Europe Conference, 
Amsterdam, 6-8 juli. 

 
Heerkens, G. C. J., Frielink, N., & Embregts, P. J. C. M. (2021). Het belang van eigen regie. Mondelinge presentatie 

tijdens bezoek College van Bestuur TiU aan Tranzo, Tilburg, 18 oktober. 
 
Heerkens, G. C. J., Frielink, N., van Ginneken, A., & Embregts, P. J. C. M. (2021). Eigen regie in the spotlight. 

Mondelinge presentatie tijdens Tranzo lustrum, Tilburg, 23 september. 
 
Heerkens, G. C. J., Beenhakker, K., Frielink, N., & Embregts, P. J. C. M. (2021). Eigen regie. Mondelinge presentatie 

tijdens inspiratiedag AW Ouderen, Tilburg, 5 oktober. 
 
Kersten, M., Taminiau, E., Weggeman, M. & Embregts, P. J. C. M. (2021) CEOs’ strategies to stimulate the sharing 

and application of knowledge in ID care organisations. Oral presentation op IASSIDD-congres Amsterdam 
6-9 juli. 

 
Kersten, M., Frielink, N., Weggeman, M. & Embregts, P. J. C. M. (2021) Bridging the know-do gap. Contextual 

factors stimulating new professionals to apply knowledge. Oral presentation op IASSIDD-congres 
Amsterdam 6-9 juli. 

 
Kersten, M., Balsters, H., van Lierde, L., & Reinhard, J. (2021). Kennisdeling, de context! Digitale workshop voor 

zorgverzekeraar Zilveren Kruis, 11 maart.  
 
Kersten, M., Weggeman, M. & Embregts, P. J. C. M. (2021). 'Studies rond de kenniscirkel voor optimalisatie van 

kennisbeleid van VGN-leden'. Digitale presentatie Bureaubijeenkomst VGN, 9 september. 
 
Lokman, S., van Oorsouw, W. M. W. J., Didden, R., & Embregts, P. J. C. M. (2021). Setting up a new team of 

support staff for people with MID/BIF and severe CB. Oral presentation op IASSIDD-congres Amsterdam 6-
9 juli. 

 
Lokman, S., van Oorsouw, W. M. W. J., Didden, R., & Embregts, P.  (2021). Resultaten eerste deelstudie Pro: wat 

is belangrijk bij het vormen van een nieuw team van begeleiders voor bewoners met LVB en ernstige 
gedragsproblematiek in een orthopedagogische behandelcontex? Online presentatie, webinar Pro, 
Amersfoort, 15 september.    

 
van Oorsouw, W. M. W. J., Heerkens, G. C. J., & Embregts, P. J. C. M. (2021. Terugkoppeling Sherpa onderzoek 

naar samenwerking in het zorgprogramma Kind, Jongere en Gezin. Baarn, 3 maart.  
 
Oudshoorn, C. E. M, Frielink, N., Riper, H., & Embregts, P. J. C. M. (2021). Therapists’ experiences using 

videoconferencing during the COVID-19 pandemic. Oral presentation op IASSIDD-congres Amsterdam 6-9 
juli. 

 
Oudshoorn, C., Frielink, N., & Embregts, P. J. C. M. (2021). Technologie: bijdragend aan een goed leven voor 

mensen met een verstandelijke beperking en hoe dan? Een overzicht steunend op recent wetenschappelijk 
onderzoek. Online presentatie, Afscheidssymposium Jan-Willem Schuurman, Amerpoort, 10 juni.    

 
Oudshoorn, C., Frielink, N., Riper, H., & Embregts, P. J. C. M. (2021). Diagnostiek en therapie bij mensen met licht 

verstandelijke beperkingen via beeldbellen tijdens de COVID-19 pandemie: ervaringen van professionals. 
Online presentatie, Kenniscarrousel regioteam diagnostiek en behandeling Rotterdam ASVZ, 22 juni. 
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Penninga, W., Nijs, S.L.M., Bakel, H.J.A. van, Embregts, P. J. C. M.  (2021). Meaningful moments of interaction 
with persons with profound intellectual disabilities: reflections from direct support workers, European 
Congress of the International Association for the Scientific study of Intellectual and Developmental 
Disabilities (IASSIDD), online, 6-8 July 2021. 

 
Penninga, W., Hendriks, A.H.C., Bakel, H.J.A. van, Embregts, P. J. C. M. (2021). Betekenisvolle 

interactiemomenten. PhD project. Bijeenkomst EMB community Academische Werkplaats Leven met een 
verstandelijke beperking, online, 30 maart 2021. 

 
Thalen, M., Jans, G., Volkers, K.M., Hendriks, A.H.C. & Embregts, P. J. C. M. (2021). Belevingsgerichte zorg voor 

ouderen met een verstandelijke beperking. Webinar Congres Oud worden doe je samen, 7 oktober. 
 
Thalen, M., Jans, G., Volkers, K.M., Hendriks, A.H.C. & Embregts, P. J. C. M. (2021). Belevingsgerichte zorg voor 

ouderen met een verstandelijke beperking. Webinar Congres Oud worden doe je samen, 12 oktober. 
 
Vereijken, F., Jahoda, A., & Embregts, P. J. C. M. (2021). Homeward bound: exploring the motives of mothers 

bringing their offspring with intellectual disabilities home from residential settings during the COVID-19 
pandemic. Oral presentation op IASSIDD-congres Amsterdam 6-9 juli. 

 
Voermans, M., Westerman-den Boer, M., Wilthagen, T. & Embregts, P. J. C. M. (2021). Loss of work activities 

during COVID-19: Experiences of people with intellectual disabilities. Oral presentation op IASSIDD-congres 
Amsterdam 6-9 juli. 

 
de Wit, W., van Oorsouw, W. M. W. J., & Embregts, P. J. C. M. (2021). Attitudes on sexual health among people 

with intellectual disabilities: A systematic review. Oral presentation op IASSIDD-congres Amsterdam 6-9 
juli. 

 
2020 
van den Bogaard, K., Frielink, N., Giesbers, S., & Embregts. P. (2020). Van wetenschap naar praktijkproduct. 

Workshop tijdens het Congres: Zoek het uit! Praktijk en wetenschap dichterbij elkaar, Nieuwegein, 10 
februari.  

 
van den broek, H. & Frielink, N. (2020). Train de trainer Sterker dan de kick. Eindhoven, 6 oktober.  
 
Embregts, P. J. C. M. (2020). De impact van COVID-19 op mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten 

en professionals. Deelname aan panel bij boekpresentatie “The New Common: How the Covid-19 Pandemic 
is transforming society”. Tilburg, 19 september.  

 
Embregts, P.J.C.M. (2020). Het belang van ervaringsdeskundigeid. Deelname aan panel tijdens LFB mini-

symposium Met hart en ziel. Utrecht, 15 december.  
 
Embregts, P. J. C. M. (2020). Verstaan en verbinden. Presentatie bij symposium Zuidwester. 3 maart, 

Middelharnis. 
 
Frielink, N., Nulkes, S., van Ginneken, A., Heerkens, L., & Embregts. P. (2020). Brug tussen wetenschap en 

praktijk: Verbeter de zorg, begin in de klas. Workshop tijdens de werkconferentie “Transmuraal kijken, 
leren en doen”, Tilburg, 30 januari.  

 
Frielink, N., Nulkes, S., van Ginneken, A., Heerkens, L., & Embregts. P. (2020). Verbeter de zorg, begin in de klas. 

Workshop tijdens de Landelijke Onderwijsdag Zorg en Welzijn, Putten, 11 februari.  
 
Frielink, N. & Embregts, P. J. C. M. (2020). Datascience in de gehandicaptenzorg: Een tekstanalyse als voorbeeld. 

Utrecht, 5 november.  
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Frielink, N. & Embregts, P. J. C. M. (2020). Psychologische Basisbehoeftenlijst Verstandelijke Beperkingen. 
Deelname aan panel tijdens Programmadag Gewoon Bijzonder. Utrecht, 5 november.  

 
Frielink, N. & Kroon, A. (2020). Train de trainer Sterker dan de kick. Amsterdam, 25 september.  
 
Giesbers, S., Voermans, M., van den Bogaard, K., Taminiau, E., & Embregts. P. (2020). Kwalitatief onderzoek; 

uitdagend onderzoek! Workshop tijdens de Researchdag Associatie van Academische Werkplaatsen 
Verstandelijke Beperkingen, Rotterdam, 16 januari.  

 
Kersten, M., Vink, W en H. Balsters (2020), Kennis vermenigvuldigen door te delen, hoe krijg je dat voor elkaar? 

Workshop op het congres Zoek het uit! Praktijk en wetenschap dichterbij elkaar, Nieuwegein, 10 februari.  
 
Kersten, M.C.O. (2020). Studies rond de kenniscirkel. Online expertmeeting 'Kennis delen in Zorgorganisaties' 

van Vilans, 3 december. 
 
de Laaf, M., Heerkens, G. C. J., Tournier, T., & Embregts, P. J. C. M. (2020). Van wetenschap naar mboonderwijs. 

Workshop tijdens het Congres: Zoek het uit! Praktijk en wetenschap dichterbij elkaar, Nieuwegein, 10 
februari. 

 
Mallens, M. & Frielink, N. (2020). Train de trainer Sterker dan de kick. Druten, 11 december. 
 
2019 
Ahaus, K., Embregts, P. J. C. M., Minkman, M., van Vliet, D. (2019). Clientgedreven verbetering in de 

gehandicaptenzorg. Workshop, Vilans-congres Zoek het uit, Nieuwegein, 31 januari. 
 
Beenhakker, K., & Thalen, M. (2019). Ervaringskennis. Workshop, Symposium Academische Werkplaats Leven 

met een verstandelijke beperking, Tilburg, 2 april.  
 
de Beer, M., van den Bogaard, K. H. J. M., Heerkens, G. C. J., & Embregts, P. J. C. M. (2019). Ervaringskennis. 

Workshop, Symposium Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tilburg, 2 april.  
 
van den Bogaard, K. H. J. M. & Embregts, P. J. C. M. (2019). Attributies van mensen met een lichte verstandelijke 

beperking ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Posterpresentatie, Symposium Academische 
Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tilburg, 2 april.  

 
van den Bogaard, K. H. J. M. & Embregts, P. J. C. M. (2019). Forensisch werken met mensen met een lichte 

verstandelijke beperking: inzetten van eigen ervaringen. Workshop, Landelijke Studiedag Forensische Zorg, 
Amersfoort, 15 mei.  

 
van den Bogaard, K. H. J. M. & Embregts, P. J. C. M. (2019). Attributies van mensen met een lichte verstandelijke 

beperking ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Posterpresentatie, Congres Laag IQ in de GGZ, 
Nieuwegein, 16 mei.  

 
van den Bogaard, K. H. J. M., Heerkens, L., & Embregts, P. J. C. M. (2019). Working together in research projects: 

The motivation of researchers with and without intellectual disabilities. Posterpresentatie, 7 th 
International Self-determination Theory Conference, Egmond aan Zee, 24 mei.  

 
van den Bogaard, K. H. J. M., Nijman, H., & Embregts, P. J. C. M. (2019).Grensoverschrijdend gedrag bij mensen 

met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. Posterpresentatie, symposium Academische 
Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tilburg, 2 april. 

 
van den Bogaard, K. H. J. M., Nijman, H., & Embregts, P. J. C. M. (2019). Oorzaken van grensoverschrijdend 

gedrag: attributies van mensen met een lichte verstandelijke beperking en hun begeleiders. Mondelinge 
presentatie. Vijfde Jonge Onderzoekers Dag van de sectie Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen, 
Maastricht, 9 oktober.  
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van den Bogaard, K. H. J. M., Nijman, H., & Embregts, P. J. C. M. (2019). Attributions of challenging behavior: 

integrating the perspectives of people with intellectual disabilities and support staff. Mondelinge 
presentatie. The international Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental 
Disabilities World Conference 2019, Glasgow, 6-9 augustus.  

 
van den Bogaard, K. H. J. M., Taminiau, E. F., & Embregts, P. J. C. M. (2019). Motivation for the collaboration 

between people with and without disabilities in research: The perspectives of three key players. 
Mondelinge presentatie. The international Association for the Scientific Study of Intellectual and 
Developmental Disabilities World Conference 2019, Glasgow, 6-9 augustus. 

 
van den Bogaard, K. H. J. M., Nijman, H., & Embregts, P. J. C. M. (2019). Causes of aggressive behavior: 

attributions of people with a mild intellectual disability in a forensic psychiatric setting. Mondelinge 
presentatie. The 11th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Oslo, 24-26 augustus. 

 
Embregts, P. J. C. M., van den Bogaard, K. H. J. M., & Nijman, H. (2019). Causes of challenging behavior: 

attributions and attributional styles of support staff. Mondelinge presentatie. The 11th European Congress 
on Violence in Clinical Psychiatry, Oslo, 24-26 augustus. 

 
Embregts, P. J. C. M. (2019). In verbinding zelf keuzes maken. Mondelinge presentatie, Studiedag Academische 

Werkplaats Inclusie-ondersteuning, Mechelen, 26 maart.  
 
Embregts, P. J. C. M. (2019). Sociale netwerken en beloning. Mondelinge presentatie, Summer School 

Victimologie, Tilburg, 27 juni. 
 
Embregts, P. J. C. M. (2019). Bewustwording van onvrijwillige zorg. Symposium Afbouwen van 

vrijheidsbeperkingen kan!, Tilburg, 2 april.  
 
Embregts, P. J. C. M. (2019). Krachtige kennisbronnen: verbinding door bouwen en vertrouwen. Symposium 
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4. AWVB evenementen kennisdeling 
 
2021 

- 15 oktober: Themaochtend ‘Triple-C en het belang van relaties in het leven van mensen met een 
verstandelijke beperking en gedragsproblemen’, voorafgaand aan de promotie van dr. Tess Tournier. 

- 2 december: Zorgsalon ‘Het spanningsveld tussen eigen regie en onvrijwillige zorg’.  
 
2020 

- 24 januari: Theatervoorstelling ‘Lastige ouders’, voorafgaand aan de promotie van dr. Sanne Giesbers.  
 
2019 

- 2 april: Symposium Krachtige kennisbronnen: verbinding door bouwen en vertrouwen. 
- 8 november: Themaochtend ‘Over grenzen’, voorafgaand aan de promotie van dr. Kim van den 

Bogaard. 
 
 

5. Praktijkproducten  
 

Websites en webapps 
- Wegingskader Cliëntperspectief 
- Familie enzo 

  
Factsheets en infographics 

- Factsheet ‘Het kiezen van een zorgaanbieder’ 
- Factsheet ‘Hoe werken we samen rondom kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking? 

Ouders en professionals aan het woord’ 
- Factsheet ‘Covid-19: ervaringen van mensen met een licht verstandelijke beperking’ 
- Factsheet ‘Covid-19: ervaringen van zorgbegeleiders tijdens de coronacrisis’ 
- Factsheet ‘Covid-19: ervaringen van moeders tijdens de coronacrisis’ 
- Factsheet ‘Startende begeleiders in de zorg’ 
- Factsheet ‘Regie op de eigen ambulante behandeling’ 
- Factsheet ‘Hoe kijken professionals naar e-Health?’ 
- Factsheet ‘Moeilijk verstaanbaar gedrag’ 
- Factsheet ‘Belevingsonderzoek “Dwang in de zorg”’  - Voor familie  
- Factsheet ‘Belevingsonderzoek “Dwang in de zorg”’  - Voor zorgverleners  
- Infographic ‘Wat zijn vormen van vrijheidsbeperkingen in de dagelijkse zorg voor mensen met een 

matig verstandelijke beperking?’ 
- Infographic ‘Hoe kijken mensen in Nederland naar mensen met een verstandelijke beperking?’ 
- Infographic ‘Het gebruik van Triple-C’ 
-  

  
Methodes en vragenlijsten 

- Psychologische basisbehoeftenlijst Verstandelijke beperking (PBVB) 
- VerbanXdoos 
- Screeningslijst Triple-C 
- Motivatievragenlijst voor ondersteuning 

 
Handboeken en trainingen 

- Corona-zelfhulpboekjes 
 
Podcasts en video’s 

- Podcast ‘Puur met Petri’  
- Video ‘Waarom is het clientperspectief belangrijk?’ 
- Video ‘Wat is onvrijwillige zorg?’  
- Video ‘Hoe maak je de afweging t.a.v. clientperspectief?’ 

https://www.hetwegingskader.nl/
https://www.familieenzo.nl/
https://www.awvb.nl/product/het-kiezen-van-een-zorgaanbieder/
https://www.awvb.nl/product/factsheet-ouders-en-professionals-aan-het-woord/
https://www.awvb.nl/product/factsheet-ouders-en-professionals-aan-het-woord/
https://www.awvb.nl/product/factsheet-covid-19-ervaringen-van-mensen-met-een-licht-verstandelijke-beperking/
https://www.awvb.nl/product/factsheet-covid-19-ervaringen-van-zorgbegeleiders-tijdens-de-coronacrisis/
https://www.awvb.nl/product/factsheet-covid-19-ervaringen-van-moeders-tijdens-de-coronacrisis/
https://www.awvb.nl/product/factsheet-startende-begeleiders-in-de-zorg/
https://www.awvb.nl/product/regie-op-de-eigen-ambulante-behandeling/
https://www.awvb.nl/product/hoe-kijken-professionals-naar-e-health/
https://www.awvb.nl/product/factsheet-moeilijk-verstaanbaar-gedrag/
https://www.awvb.nl/wp-content/uploads/2021/05/Factsheet-Zorg-Dwang-familie.pdf
https://www.awvb.nl/wp-content/uploads/2021/05/Factsheet-Zorg-Dwang-zorgverleners.pdf
https://www.awvb.nl/product/vormen-van-onvrijwillige-zorg/
https://www.awvb.nl/product/vormen-van-onvrijwillige-zorg/
https://www.awvb.nl/product/stigmatisering-van-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/
https://www.awvb.nl/product/het-gebruik-van-triple-c/
https://www.hogrefe.com/nl/shop/psychologische-basisbehoeftenlijst-verstandelijke-beperking.html
https://www.awvb.nl/product/verbanxdoos-gesprekstool/
https://www.awvb.nl/product/triple-c-screeningslijst/
https://www.awvb.nl/product/motivatievragenlijst-voor-ontvangen-van-begeleiding/
https://www.coronazelfhulpbrochures.nl/
https://www.awvb.nl/product/podcast-puur-met-petri/
https://www.awvb.nl/product/video-clientperspectief/
https://www.awvb.nl/product/video-onvrijwillige-zorg/
https://vg.hetwegingskader.nl/hoe-maak-je-een-afweging/
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- Video ‘Familie is voor mij heel belangrijk’  
- Video ‘Introductie Familie enzo’ 
- Video ‘Ervaringsdeskundigen in gesprek met Petri Embregts’  

 
Lesmodules 

- Lesmodule ‘Zelfbeschadigend gedrag’  
- Lesmodule ‘Zelfbepaling’  
- Lesmodule ‘Verslaving’  
- Lesmodule ‘Familienetwerken’  
- Lesmodule voor cliëntondersteuners en –bemiddelaars 

 
 

6. Communicatie en media 
 
De AWVB maakt gebruik van vier verschillende communicatiekanalen: 
Websites: 

- Website Tilburg University 
- Website AWVB 

 
Vimeo AWVB 

  

https://www.awvb.nl/product/video-familienetwerken/
https://vimeo.com/473185758/e53d62dba4
https://www.awvb.nl/product/video-ervaringsdeskundigen/
https://www.awvb.nl/product/lesmodule-zelfbeschadigend-gedrag/
https://www.awvb.nl/product/lesmodule-zelfbepaling/
https://www.awvb.nl/product/lesmodule-verslaving/
https://www.awvb.nl/product/lesmodule-familienetwerken/
https://www.awvb.nl/product/module-voor-clientondersteuners-en-bemiddelaars/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb/nieuws/de-verbanxdoos
https://www.awvb.nl/
https://vimeo.com/user77135185?embedded=true&source=owner_name&owner=77135185
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LinkedIn AWVB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Twitter AWVB 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.linkedin.com/company/awvb-tranzo-tiu/mycompany/?viewAsMember=true
https://twitter.com/awvb_tranzo


Bijlage 4
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Bijlage 4 Medewerkers AWVB 2019-2021 

 

  

Kijk voor een volledig overzicht van ons team op www.awvb.nl/over-ons/ons-team



Bijlage 5
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Bijlage 5 Casestudie “Zelfbepaling en motivatie bij mensen met een licht verstandelijke 
beperking” 
 
In maart 2017 verdedigde dr. Noud Frielink succesvol zijn proefschrift getiteld: “Motivation, well-being, and 
living with a mild intellectual disability: A Self-Determination Theory perspective” aan Tilburg University 
(promotoren: prof. dr. Petri Embregts en prof. dr. Carlo Schuengel). Het onderzoek werd uitgevoerd vanuit 
zorgorganisatie Dichterbij en richtte zich op (het belang van) zelfbepaling en motivatie bij mensen met een licht 
verstandelijke beperking.  
 
Het onderzoek 
Om meer gelijkwaardigheid na te streven, benadrukt het Verenigde Naties Verdrag inzake de rechten van 
personen met een beperking dat, onafhankelijk van het type beperking, mensen met een beperking de kans 
moeten krijgen om zelf invulling aan hun leven te geven en om zelf beslissingen te nemen (m.a.w. het recht op 
zelfbepaling). Dit is belangrijk, omdat zelfbepaling niet alleen een essentieel onderdeel is van kwaliteit van leven 
van mensen met een (verstandelijke) beperking, maar ook grote invloed heeft op hun functioneren en 
welbevinden. Binnen het proefschrift werd zelfbepaling geoperationaliseerd vanuit een veelgebruikte theorie 
rondom zelfbepaling bij de algemene populatie: de Zelf-Determinatie Theorie (ZDT). Binnen ZDT worden drie 
psychologische basisbehoeften centraal gesteld voor zelfbepaling en motivatie: autonomie, verbondenheid en 
competentie. Een sociale omgeving die hierin voorziet, en waarin de drie basisbehoeften dus worden vervuld, 
leidt tot welbevinden, optimaal functioneren en autonome motivatie voor het uitvoeren van activiteiten. 
Alhoewel ZDT wordt beschreven als een universeel toepasbare theorie, is de theorie niet eerder getoetst bij 
mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast ontbrak het aan valide en betrouwbare meetinstrumenten 
om te meten in hoeverre er aan de drie basisbehoeften in deze groep wordt voldaan. De studies in het 
proefschrift zijn de eerste die succesvol bijdragen aan het slechten van conceptuele grenzen tussen mensen met 
en zonder verstandelijke beperking te vermijden. 
 
Binnen het proefschrift vond een grootschalig correlatieonderzoek plaats onder 186 random geselecteerde 
mensen met een licht verstandelijke beperking vanuit vier partnerorganisaties van de AWVB. De uitkomsten van 
dit onderzoek ondersteunden de universaliteitsclaim van ZDT. Hiermee werd tevens het belang aangetoond van 
het centraal stellen van het cliëntperspectief binnen de ondersteuning die zij krijgen in de dagelijkse praktijk. 
Daarnaast omvatte het promotieonderzoek een experimentele interventiestudie aan de hand van zes 
casestudies. Het doel was te onderzoeken of met een training de autonome motivatie van mensen met een licht 
verstandelijke beperking gestimuleerd kan worden om het middelenmisbruik te veranderen op basis van een 
gevoel van vrije keuze en vrije wil. Hiervoor is als onderdeel van het promotieonderzoek, op basis van de ZDT, 
de training ‘Sterker dan de Kick’ ontwikkeld.  Bij vijf van de zes respondenten (één drop-out) is een verschuiving 
te zien in redenen waarom zij iets aan hun middelenmisbruik willen veranderen: na afloop van de training laten 
cliënten kwalitatief betere motivatie zien dan voorafgaand aan de training.  
 
Wetenschappelijke impact 
Alle zes de artikelen binnen het proefschrift zijn gepubliceerd in internationale Q1 tijdschriften, zoals American 
Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, Journal of Intellectual Disability Research, en European 
Journal of Psychological Assessment. Dit illustreert de hoge wetenschappelijke waarde en relevantie van het 
werk uit het proefschrift. De impact van de bijdragen blijkt ook uit het hoge aantal citaties (186; Google Scholar 
december 2021) dat de publicaties die recent zijn verschenen naar aanleiding van het proefschrift reeds hebben 
gekregen. Daarnaast zijn naar aanleiding van het onderzoek twee Nederlandstalige publicaties verschenen, in 
Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen en Orthopedagogiek: Onderzoek 
en Praktijk. Ook werd het onderzoek op diverse internationale en nationale wetenschappelijke congressen 
gepresenteerd, zoals Self-Determination Theory Conferences, International Association for the Scientific Study 
of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD) Conferences, European Association for Mental Health 
in Intellectual Disability (EAMHID) Conferences en Focus op Onderzoek. Voor het proefschrift ontving dr. Frielink 
de EAMHID Dissertation Award 2017 en werd hij genomineerd voor de Ds. Visscherprijs 2018. 
 
Maatschappelijke impact  
Om naast wetenschappelijk impact ook maatschappelijke impact te genereren, zijn diverse acties ondernomen 
die illustrerend zijn voor de visie, doelen en werkwijze van de AWVB. 
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Toegankelijk delen van ontwikkelde kennis  
Om de kennis uit het onderzoek op toegankelijke wijze te delen met de praktijk, werd door middel van diverse 
presentaties en workshops binnen partnerorganisaties en op kennisdagen (zoals eigen AWVB-symposia, de 
Kennismarkt voor de gehandicaptensector en Zoek het uit!) de kennis gedeeld met belanghebbenden.  
 
Praktijkproducten  

De eerdergenoemde training Sterker dan de kick is, samen met prof. Embregts 
en GZ-psycholoog Annemarie Kroon binnen het promotieonderzoek van dr. 
Frielink ontwikkeld. Sterker dan de kick is een training om mensen met een licht 
verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek te motiveren tot 
gedragsverandering. Binnen meer dan 100 zorgorganisaties in Nederland en 
België wordt momenteel met Sterker dan de kick gewerkt. In 2016 werd een 
tweede herziene uitgave gepubliceerd. Na talrijke verzoeken van psychologen 
uit Engelstalige landen is in 2018 eveneens een Engelse versie verschenen (Beat 
the kick) en recentelijk ook een Franse versie (Déclic). Bovendien is Sterker dan 
de kick een van de eerste interventies binnen de zorg aan mensen met een 
verstandelijke beperking die door de erkenningscommissie Langdurige zorg 
erkend werd als theoretisch goed onderbouwde interventie; in 2021 heeft her-
erkenning plaatsgevonden.  

 
Een van de vragenlijsten uit het proefschrift, de Psychologische basisbehoeftenlijst 
Verstandelijke beperking (PBVB), is in 2019 in samenwerking met Hogrefe Uitgevers 
uitgegeven. Met behulp van de PBVB kan in kaart worden gebracht in hoeverre de 
basisbehoeften aan autonomie, verbondenheid en competentie bevredigd worden bij een 
persoon met een licht verstandelijke beperking, maar ook in hoeverre iemand frustratie 
ervaart op deze gebieden. Zo kan de behandeling en hulpverlening effectief worden 
aangepast op de behoeften van de persoon. 
 
Onderwijs  

Op basis van de kennis uit het onderzoek heeft de AWVB in samenwerking met 
het ROC Tilburg en het ROC Landstede de lesmodules 'Zelfbepaling’ en 
‘Verslaving' ontwikkeld, bedoeld voor studenten van mbo-zorgopleidingen in 
heel Nederland en interne academies van zorgorganisaties. Op deze manier 
wordt de state-of-the-art kennis over zelfbepaling en verslaving direct 
geïntegreerd in het onderwijsaanbod voor (toekomstige) zorgprofessionals. De 
lesmodules bestaan uit respectievelijk zes en twee leerbijeenkomsten en past 
binnen het huidige mbo-kwalificatiedossier. Er wordt gebruikgemaakt van 

verschillende interactieve werkvormen, waaronder een gastles met een ervaringsdeskundig persoon met een 
verstandelijke beperking. Deze lesmodules zijn ook toepasbaar binnen interne academies van zorgorganisaties.  
 
Voor het postacademisch onderwijs wordt bij RINO Zuid vanuit het nascholingsaanbod een aantal keer per jaar 
een (incompany) train-de-trainer bijeenkomst Sterker dan de kick georganiseerd, waarbij gedragsdeskundigen 
en/of sociotherapeuten met kennis van mensen met een licht verstandelijke beperking en affiniteit met 
verslavingsproblematiek de theoretische achtergrond van de training op interactieve wijze gepresenteerd 
krijgen.  Na afloop van de train-de-trainer bijeenkomst kunnen professionals zelf de training Sterker dan de kick 
verzorgen.  
 
Vervolgonderzoek op het gebied van zelfbepaling  
Het onderzoek heeft een vervolg gekregen in een vierjarig postdoc project (2017-2020), als onderdeel van een 
landelijk netwerk gericht op zelfbepaling (Netwerk Samen Kunnen Kiezen). Binnen dit netwerk, gezamenlijk 
opgericht door prof. Embregts en prof. Schuengel en gefinancierd door ZonMw, wordt het onderzoek naar 
zelfdeterminatie bij mensen met een verstandelijke beperking voortgezet en uitgebreid. Als postdoc-

https://www.hogrefe.com/nl/shop/psychologische-basisbehoeftenlijst-verstandelijke-beperking.html
https://www.hogrefe.com/nl/shop/psychologische-basisbehoeftenlijst-verstandelijke-beperking.html
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onderzoeker volgde dr. Frielink de deelnemers binnen zijn proefschrift longitudinaal om de causaliteit van de 
directe en indirecte relaties van de ZDT-constructies verder te onderzoeken. Daarnaast is recentelijk een 
onderzoek gestart naar zelfbepaling bij mensen met een licht verstandelijke beperking en epilepsie en per 1 
september 2021 is een promotieonderzoek gestart naar zelfbepaling bij mensen met een ernstig meervoudige 
beperking (getiteld “Samen werken aan wat werkt: praktijk gebaseerde werkzaamheid van visies en 
methodieken in zorg en ondersteuning aan mensen met EMB gericht op zelfbepaling”). 
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Bijlage 6 Casestudie “Ondersteuning in netwerken van mensen met een licht 
verstandelijke beperking” 
 
In januari 2020 verdedigde dr. Sanne Giesbers succesvol haar proefschrift getiteld: “It’s not who you know, It’s 
how you know them: Support in formal and informal networks of people with mild intellectual disability” 
(promotoren: prof. dr. Petri Embregts, prof. dr. Richard Hastings en dr. Lex Hendriks). Het onderzoek werd 
uitgevoerd vanuit zorgorganisatie Dichterbij en richtte zich op de ondersteuning die mensen met een licht 
verstandelijke beperking ervaren binnen hun netwerk, met als focus het familienetwerk. Hiervoor ging dr. 
Giesbers, in samenwerking met dr. Tess Tournier (promovenda vanuit zorgorganisatie ASVZ) in gesprek met 150 
random geselecteerde mensen met een licht verstandelijke beperking, allen professioneel ondersteund vanuit 
vijf partnerorganisaties van de AWVB, en hun naasten.   
 
Het onderzoek 
Het onderzoek heeft zowel wetenschappelijke als praktische relevantie voor het leven van mensen met een licht 
verstandelijke beperking. Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn verbindingen met andere mensen 
in de samenleving van wezenlijk belang om daadwerkelijk sociale inclusie te kunnen ervaren. In de zorg wordt 
daarom een steeds duidelijker beroep gedaan op hun informele ondersteuningsnetwerken. Voorgaand 
onderzoek heeft laten zien dat familie vaak een primaire rol speelt binnen het informele netwerk van mensen 
met een verstandelijke beperking en van groot belang is als het gaat om duurzame relaties met mensen in de 
samenleving, buiten de hulpverleningscontext. Er was echter weinig kennis voorhanden over de ondersteuning 
die mensen met een licht verstandelijke beperking ervaren vanuit de familiecontext, waarbij het eigen 
perspectief en de eigen ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking centraal staan. Tevens ontbrak 
in voorgaand onderzoek vaak een duidelijk theoretisch kader, met daartoe behorende methodologie. Het 
proefschrift van dr. Giesbers voorzag in dit tekort door het perspectief van mensen met een licht verstandelijke 
beperking met betrekking tot de ondersteuning binnen de familie centraal te stellen, binnen het theoretisch 
kader van sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal verwijst naar de hulpbronnen die beschikbaar zijn in het netwerk van 
een persoon. Het gaat hierbij om het onderling uitwisselen van ondersteuning of hulp tussen netwerkleden. Om 
het sociaal kapitaal binnen de familie van mensen met een licht verstandelijke beperking te meten, werd daartoe 
binnen het onderzoek allereerst een bestaand instrument voor het meten van sociaal kapitaal binnen families 
in de algehele populatie (Family Network Method) op systematische wijze aangepast om mensen met een licht 
verstandelijke beperking te kunnen bevragen, resulterende in de Family Network Method – Intellectual Disability 
(FNM-ID). 
 
Wetenschappelijke impact 
De vijf artikelen op basis van het onderzoek zijn allen gepubliceerd in hoog aangeschreven internationale Q1 
tijdschriften, zoals American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, Journal on Intellectual 
Disability Research en Journal on Applied Research in Intellectual Disabilities. Daarnaast zijn naar aanleiding van 
het onderzoek twee Nederlandstalige publicaties verschenen, te weten in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek 
en het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen. Ook werd het onderzoek 
op diverse internationale en nationale wetenschappelijke congressen gepresenteerd, zoals International 
Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD) Conferences, 
European Association for Mental Health in Intellectual Disability (EAMHID) en Focus op Onderzoek.  
 
Maatschappelijke impact  
Om naast wetenschappelijk impact ook maatschappelijke impact te genereren zijn diverse acties ondernomen 
die illustrerend zijn voor de visie, doelen en werkwijze van de AWVB. 
 
Toegankelijk delen van ontwikkelde kennis  
Om de kennis uit het onderzoek op zeer toegankelijke wijze te delen met de deelnemers en doelgroep van het 
onderzoek, op een manier die goed bij hen aansluit, werd het verhaal in beeld gebracht in de vorm van een 
kennisclip, die tezamen met een makkelijk lezen samenvatting van het proefschrift online werd verspreid via 
diverse kanalen waaronder social media, het Kennisplein gehandicaptensector en de website van de LFB.  Ook 
werd er in zowel Klik als Markant aandacht geschonken aan de conclusies en implicaties van het onderzoek. 
Tevens werd door middel van diverse presentaties en workshops binnen partnerorganisaties en op kennisdagen 

https://vimeo.com/390924772
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(zoals eigen AWVB symposia, de Kennismarkt voor de gehandicaptensector en Zoek het uit!) de kennis gedeeld 
met zorgprofessionals.  
 
Praktijkproduct  
Ook is op basis van het onderzoek een 
praktijkproduct ontwikkeld. Gebaseerd op de in het 
onderzoek aangepaste en toegepaste FNM-ID werd 
de webapplicatie ‘Familie enzo’ ontwikkeld. Het 
projectidee ‘Familie enzo’ ontving in 2018 een CZ-
zorgprijsnominatie. Met ‘Familie enzo’ kunnen 
mensen met een licht verstandelijke beperking zelf 
stap voor stap hun familienetwerk in kaart brengen. 
Voor begeleiders en andere professionals werd een 
bijbehorende handleiding ontwikkeld die hen kan 
helpen het familienetwerk op individueel niveau van 
betekenis te voorzien, sámen met de persoon zelf. Deze vertaling van de wetenschappelijke methodiek in een 
toegankelijk praktijkproduct biedt de zorgpraktijk concrete handvatten om het familienetwerk van mensen met 
een licht verstandelijke beperking actief te betrekken en te verstevigen, als die behoefte er is, en draagt daarmee 
actief bij aan het bevorderen van hun sociale inclusie. ‘Familie enzo’ is mede mogelijk gemaakt door subsidies 
van Stichting Dichterbij, Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland en Stichting SPZ. Op dit moment is voor ‘Familie 
enzo’ het erkenningstraject voor effectieve interventies in de Langdurige zorg met Vilans opgestart.  
 
Onderwijs  

Op basis van de kennis uit het onderzoek heeft de AWVB in samenwerking met 
het ROC Tilburg en het Summa college Eindhoven de lesmodule 
‘Familienetwerken’ ontwikkeld, bedoeld voor studenten van mbo-
zorgopleidingen in heel Nederland en interne academies van zorgorganisaties. 
De lesmodule bestaat uit vier leerbijeenkomsten en past binnen het huidige 
mbo-kwalificatiedossier. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende 
interactieve werkvormen, waaronder een gastles met een ervaringsdeskundig 
familielid. De module gaat ook specifiek in op de toepasbaarheid van de 

webapplicatie ‘Familie enzo’ binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Op deze manier 
wordt de state-of-the-art kennis over familienetwerken direct geïntegreerd in het onderwijsaanbod voor 
(toekomstige) zorgprofessionals. Daarnaast heeft er een samenwerking plaatsgevonden met de Karel de Grote 
Hogeschool Antwerpen, waarin de AWVB samen met de betrokken lector op basis van het onderzoek invulling 
heeft gegeven aan de track ‘netwerkversterkend werken’. Derdejaars studenten Pedagogiek zijn binnen deze 
track onder andere in gesprek gegaan met mensen met een licht verstandelijke beperking over hun 
familienetwerk, op basis van de FNM-ID methodologie.  
 
Vervolgonderzoek op het gebied van familie  
Het onderzoek heeft een vervolg gekregen in een vierjarig postdoc project (2019-2023), met cofinanciering van 
het Ds. Visscherfonds. Binnen het postdoc project worden de ervaringen van mensen met een licht 
verstandelijke beperking met betrekking tot de familie over de tijd gemeten door middel van een longitudinale 
meting. Ook wordt de doelgroep van onderzoek uitgebreid naar mensen met een matige of ernstige 
verstandelijke beperking en mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Daarnaast is de AWVB in 2019 een 
onderzoeksproject gestart dat zich richt op de vraag hoe familienetwerken gelijkwaardig en effectief betrokken 
kunnen worden bij de zorg aan hun naasten met een verstandelijke beperking, zodat de zorg beter kan 
aansluiten op hun behoeften (project Benutten van ervaringskennis van naasten). 
 

http://www.familieenzo.nl/
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