
 
 

   

 

PRAKTISCHE 
INFORMATIE 

 
──── 

 
2 trainingsdagen 

(9.30 – 17.00) en een 
terugkombijeenkomst (dagdeel) 

 
2 intervisiebijeenkomsten 

 (online) 
 

──── 
 

Locatie:  
centrum Den Haag  

 
──── 

 
Investering: 

€ 1.975,- excl. btw 
inclusief koffie/thee/lunch 

 
10% vroegboekkorting 

(tot 8 weken voor startdatum) 
 

Spotlight (2015), The Post (2017) en Truth (2015). 

LEF BIJ COMPLEXE DRUK 
 

voor onderzoekers en adviseurs die staan voor 
hun wetenschappelijke integriteit 
 
 
Er zijn legio situaties waarin je als wetenschappelijk onderzoeker lastige keuzes moet 

maken. Keuzes waar je vaak helemaal geen zin in hebt, omdat ze ingewikkeld zijn en je 

afhouden van je echte onderzoekswerk, kortom: onderzoeksgedoe. Toch heb je er 

waarschijnlijk geregeld mee te maken: in je relatie met collega-onderzoekers, met je 

werkgever, subsidieverstrekkers en opdrachtgevers. Hoe kun jij in dit soort situaties 

stevig in je schoenen blijven staan en keuzes maken die passen bij waar jij als mens en 

wetenschappelijk onderzoeker voor staat?  

 

Wil je integer en effectief omgaan met onderzoeksgedoe? Schrijf je dan in voor de 

training ‘Lef bij complexe druk’. We maken gebruik van interactieve werkvormen (o.a. 

op basis van filmfragmenten) met veel ruimte voor eigen ervaringen van de deelnemers. 

Ook is er aandacht voor theorie over o.a. professionele ethiek en integriteit.  

  

Na afloop van het traject: 

• ben je bewust van het complexe en vaak subtiele proces van (oneigenlijke) 

beïnvloeding waarbinnen jij je werk uitoefent; 

• heb je jezelf als persoon en in je professionele rol leren kennen binnen dit proces; 

• ben je beter in staat om lastige situaties rondom onafhankelijkheid en integriteit te 

herkennen en – vanuit je professionele rol – bespreekbaar te maken; 

• beschik je over vaardigheden om (ethische) dilemma’s te zien als spanningsvelden 

en hier effectiever mee om te gaan. 

 

Deze training is speciaal ontwikkeld voor onderzoekers en adviseurs werkzaam bij 

organisaties waar onafhankelijke en integere kennisontwikkeling en advisering centraal 

staan, zoals kennisinstituten, universiteiten, hogescholen en adviesorganen. We werken  

met kleine groepen (maximaal 8 deelnemers): dat verhoogt de kwaliteit en maakt 

individueel maatwerk mogelijk!  

 

De training wordt verzorgd door Robbert Braak en Karin Wittebrood. Robbert is een 

ervaren trainer, coach en ontwikkelaar van leerprogramma’s. Karin is een ervaren 

wetenschappelijk onderzoeker, projectleider en coach.  

 

 

INSCHRIJVEN  
 

──── 
 

Nog geen 100% zekerheid? Je kunt 
vrijblijvend een plek reserveren 

totdat je een beslissing hebt 
genomen. 

 
Heb je nog vragen? Aarzel niet om 

contact op te nemen. 
 

Karin Wittebrood 
mail@karinwittebrood.nl 
www.karinwittebrood.nl 

 
Aanmelden kan via de website. 

 
 

Eerstvolgende training: 
 

datum in overleg bij 
voldoende deelnemers 

─ 

https://www.linkedin.com/in/robbertbraak/
https://www.linkedin.com/in/karinwittebrood/
mailto:karin@karinwittebrood.nl
mailto:mail@karinwittebrood.nl
http://www.karinwittebrood.nl/
https://www.karinwittebrood.nl/advies/inschrijven/


 
 

PROGRAMMA 
 

Voorafgaand aan de training hebben we met alle deelnemers een telefonisch intakegesprek. Daarin 

bespreken we de individuele leerdoelen, zodat we goed aan kunnen sluiten bij de dagelijkse praktijk 

van de deelnemers. Ook ontvangen zij een korte opdracht ter voorbereiding op de eerste dag. 

 

trainingsdagen 
 

DAG 1:  

KEN JEZELF ALS ONDERZOEKER/ADVISEUR  

DAG 2: 

ONDERZOEK EN ADVIES IN CONTEXT 

 

• Kennismaken 

• Leerdoelen en verwachtingen delen 

• Verschillende perspectieven 

• Dilemma’s en spanningsvelden 

• Kwaliteiten, valkuilen en blinde vlekken 

• Vooruitblik 

 

 

• Korte terugblik 

• Complexe druk in onderzoekscontext 

• Expliciteren professionele rol 

• Wat stuurt jou? 

• Complexe druk in concrete situaties 

• Vooruitblik 

 

intervisiebijeenkomsten 
 

Tijdens de (online) intervisiebijeenkomsten kunnen de deelnemers een concrete casus inbrengen 

waarbij de wijsheid van de groep gestructureerd wordt ingezet om tot antwoorden en adviezen te 

komen. We maken gebruik van verschillende intervisie-aanpakken, afhankelijk van de casus die is 

ingebracht. De data voor deze bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemersgroep vastgesteld. 

 

 

lef in de praktijk 
 

Ongeveer twee maanden na de laatste trainingsdag is er een terugkombijeenkomst. We 

inventariseren vooraf de thema’s uit de groep, oefenen met elkaar en verankeren het geleerde. 

Datum wordt in overleg met de groep vastgesteld. 

 

 

algemene voorwaarden 
 

De training gaat door bij minimaal 4 deelnemers. 
 

Tot 6 weken voorafgaand aan de training is annuleren met restitutie van het deelnamebedrag mogelijk 
(minus € 50,- administratiekosten). Daarna is het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Bij 

verhindering kan de training ook gevolgd worden door een vervanger (er is geen vervanging mogelijk 
voor de afzonderlijke bijeenkomsten). 

 
Mocht zich een calamiteit voordoen waardoor de training niet kan starten of moet worden 

afgebroken, dan wordt het opleidingsgeld geheel of gedeeltelijk teruggestort (bedrag correspondeert 
met het deel van de opleiding dat is opgelast). 

 
We gaan vertrouwelijk en conform Europese wetgeving om met persoonsgegevens (privacyverklaring). 

 

https://www.karinwittebrood.nl/privacyverklaring/

