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1 Het onderzoeksplatform middelengebruik
In 2003 nam VAD het initiatief om onderzoekers, beleidsmedewerkers en praktijkwerkers
uit het werkveld van preventie en hulpverlening samen te brengen in het
onderzoeksplatform middelengebruik. Dit gebeurde vanuit de vaststelling dat in
Vlaanderen en België steeds meer onderzoeksgroepen en -organisaties met
middelengerelateerd onderzoek bezig zijn. Met middelengerelateerd onderzoek bedoelen
we onderzoek in verband met alcohol, psychoactieve medicatie, illegale drugs of gokken.
Vaak weten onderzoekers niet goed van elkaar wie waar mee bezig is. Daarenboven
wordt het werkveld van preventie en hulpverlening vaak ingeschakeld om mee te werken
aan onderzoek. Zij zijn niet altijd vertrouwd met de methoden en output van het
onderzoek. Het werkveld heeft ook specifieke onderzoeksvragen die moeilijk hun weg
vinden tot bij het beleid of tot bij onderzoekers.
De doelstellingen van het onderzoeksplatform zijn:
- noden en verwachtingen van onderzoekers, praktijkwerkers en beleidsmakers op
elkaar afstemmen;
- overbruggen van de kloof tussen onderzoek, praktijk en beleid;
- uitwisselen van onderzoeksinformatie;
- bevorderen van netwerken op Vlaams en internationaal vlak.
Om deze doelstellingen te bereiken, biedt het onderzoeksplatform het volgende aan:
- Een elektronische nieuwsbrief met onderzoeksinformatie.
- Een jaarlijkse studienamiddag over een actueel onderzoeksthema.
- Een databank met informatiefiches van afgerond en lopend onderzoek over
middelengebruik en afhankelijkheidsgedrag in Vlaanderen.
- Verzamelen en verder verspreiden van onderzoeksnoden.
Het onderzoeksplatform is een informeel netwerk dat in september 2004 171 leden telde.
Het ledenaantal1 is gaandeweg aangegroeid tot 562 leden in november 2013.
Onderstaande tabel geeft de verdeling per sector.

Onderzoek
A&D preventie
A&D hulpverlening
Beleid
Politie en justitie
Welzijn en gezondheid
Andere
Nederland
VAD-staf
Totaal

n

%

108

19,2

86

15,3

157

27,9

43

7,7

7

1,2

39

6,9

72
11
39
562

12,8
2,0
6,9
100,0

1

Het onderzoeksplatform kent geen formeel of betalend lidmaatschap. Als leden beschouwen we alle personen
die ingeschreven zijn op de nieuwsbrief onderzoek.
3
Tevredenheidsmeting 10 jaar onderzoeksplatform middelengebruik

1.1 Nieuwsbrief Onderzoek
In 2004 werd de eerste elektronische nieuwsbrief verspreid waarin onderzoeksnieuws
werd opgenomen over het verschijnen van nieuwe publicaties, lopend onderzoek,
congressen, enzovoort. De doelstelling was recente informatie over onderzoek te laten
doorstromen naar onderzoekers, praktijkwerkers en beleidsmedewerkers. De eerste
jaren verscheen de nieuwsbrief drie keer per jaar maar intussen is de frequentie
verhoogd naar 10 à 12 keer per jaar. Sinds 2010 verschijnt de nieuwsbrief in zijn huidige
format. De redactie van de nieuwsbrief gebeurt op basis van informatie die VAD over
onderzoek ontvangt via nieuwsbrieven en het bijhouden van informatie over actueel
onderzoek.
Wanneer er tussentijds dringend nieuws te melden is (bijv. een onderzoeksoproep
waarbij tegen een bepaalde datum een voorstel moet ingediend worden) verschijnt
tussentijds een nieuwsflash.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal verspreide nieuwsbrieven en
nieuwsflashes van de voorbije jaren.
jaar

aantal verspreide
nieuwsbrieven

aantal verspreide
nieuwsflashes

totaal

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

3
3
3
3
3
3
10
9
8
11

6
6
5
9
4
7
2
1
1
2

9
9
8
12
7
10
12
10
9
13

totaal

56

43

99

De nieuwsbrief onderzoek wordt verstuurd naar de VAD-leden, de preventiewerkers, de
VAD-staf, de deelnemers aan het onderzoeksplatform en iedereen die zich op de
nieuwsbrief heeft ingeschreven. Inschrijven op de nieuwsbrief onderzoek kan permanent
via het inschrijvingsformulier op de VAD-website. Daarnaast bieden we sinds 2011 aan
de deelnemers van de VAD-studiedag de mogelijkheid om zich in te schrijven op de
nieuwsbrief via een inschrijvingsformulier in de deelnemersmap. De verzendlijst van de
nieuwsbrief wordt tevens continu aangepast aan nieuwe VAD-leden.
Bij de introductie van de nieuw vormgegeven nieuwsbrief in 2010 kende het aantal
inschrijvingen via de VAD-website een piek. Het aantal inschrijvingen ligt de jaren daarop
veel lager maar we merken toch een gestage toename (in 2010: 76 nieuwe
inschrijvingen; in 2011: 16 nieuwe inschrijvingen; in 2012: 28 nieuwe inschrijvingen, in
2013: 42 nieuwe inschrijvingen).
De tabel geeft een overzicht van het aantal nieuwe inschrijvingen en de uitschrijvingen
op de nieuwsbrief.
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jaar

Aantal inschrijvingen via
VAD-website

2010
2011
2012
2013

76
16
28
42

Aantal inschrijvingen via
formulier op VADstudiedag
19
25
28

Aantal uitschrijvingen
2
9
3
3

1.2 Jaarlijks platform
Jaarlijks wordt een studienamiddag georganiseerd over een actueel onderzoeksthema dat
zowel voor onderzoekers, beleidsmedewerkers als praktijkwerkers interessant kan zijn.
In 2013 vroegen we de leden om door te geven welk thema of welke spreker ze graag
zouden geprogrammeerd zien op de studienamiddag, dan wel of ze zelf iets wilden
brengen. 17 personen gaven daarop hun suggesties door en het programma van 2013
werd op basis van deze suggesties samengesteld. Onderstaande tabel geeft een
overzicht van de thema’s en het aantal deelnemers van de platforms van de afgelopen
tien jaar.
jaar
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

thema

aantal
deelnemers2

betaling van druggebruikers in onderzoek
onderzoeksfinancieringsbeleid
samenwerking tussen onderzoek en praktijk
evidentie in onderzoek en praktijk
verband tussen cannabis en psychose
Kwalitatief en kwantitatief onderzoek
Lokale analyse en monitoring
Ons kent ons. Een dialoog over onderzoeksnoden
Teer onderwerp. Roken en cannabisgebruik
Alcohol + tabak: een gesmaakte combinatie?
Terug op de rails. Van onderzoek naar praktijk

33
26
38
43
41
31
43
34
38
38
34

1.3 Databank onderzoeksfiches: overzicht van recent & lopend onderzoek
Van bij de start van het onderzoeksplatform middelengebruik werd een overzicht
gemaakt van het lopend en het recent afgerond onderzoek over middelengebruik in
Vlaanderen dat als naslagwerk kon geraadpleegd worden. In 2003 en in 2005 vulden
onderzoekers over hun onderzoek een onderzoeksfiche in en deze werden gebundeld in
een document. In 2006 werden de onderzoeksfiches in een online databank opgenomen
die kon geraadpleegd worden op de VAD-website. In 2007 en 2009 werd deze databank
geactualiseerd. Sinds 2011 werd de databank volledig vernieuwd en op iDA-web
geplaatst3.
2

3

Zowel externe deelnemers als VAD-stafmedewerkers.
http://www.ida-nl.be/onderzoek.aspx
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In de databank kan gezocht worden op eender welk woord maar ook
productcategorieën en discipline of status van het onderzoek (lopend of afgerond).
databank bevatte eind 2013 134 onderzoeksfiches (24 fiches van lopend onderzoek
110 van afgerond onderzoek. In januari/februari 2014 is een grote update van
databank gepland.

op
De
en
de

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal onderzoeksfiches in de databank.
jaar

acties

aantal fiches

2003
2005
2006
2007
2009
2011

eerste bundeling fiches in word.doc
tweede bundeling fiches in pdf.doc
fiches uit het pdf.doc worden online in een databank opgenomen
derde bundeling fiches in databank
vierde bundeling fiches in databank
vijfde bundeling fiches in databank

25
48
48
81
125
134
6
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1.4 Verzamelen van onderzoeksnoden
In 2003 werden voor de eerste keer onderzoeksnoden uit de praktijk verzameld.
Enerzijds werd gevraagd over welke onderwerpen er onderzoek zou moeten opgezet
worden. Anderzijds polsten we ook naar de verwachtingen ten aanzien van onderzoek
over de alcohol- en drugthematiek in Vlaanderen. 21 personen en/of organisaties vulden
een formulier in waarin ze deze vragen beantwoordden. De onderzoeksnoden zijn
teruggespeeld naar de leden-onderzoekers en FOD volksgezondheid.
In 2005 werden voor de tweede keer onderzoeksnoden verzameld. Dit keer werd
gevraagd om de onderzoeksvraag te beschrijven (en per vraag één formulier in te
vullen), de context en de relevantie van de onderzoeksvraag te situeren en de doelgroep
of de setting van de onderzoeksvraag aan te duiden. Na deze oproep kregen we 25
ingevulde fiches over onderzoeksvragen terug. Deze vragen zijn gericht beantwoord of
doorgespeeld naar onderzoekers, beleid of de wetenschapswinkel. In 2006 zijn er
onderwerpen doorgegeven als prioriteit voor het onderzoeksprogramma ter
ondersteuning van de federale beleidsnota drugs via het WIV. In 2009 werd bij de leden
nogmaals opgeroepen om onderzoeksnoden door te geven wat resulteerde in een 20-tal
nieuwe onderzoeksnoden. Met een aantal van deze thema’s gingen studenten aan de slag
in hun masterproef, andere thema’s werden doorgegeven op beleidsniveau voor de
invulling van het federaal onderzoeksprogramma drugs.
Sinds 2013 werd het verzamelen van onderzoeksnoden beperkt tot de VAD-staf. De VADstaf houdt bij het doorgeven van onderzoeksnoden in grote mate rekening met de noden
die ze ook aanvoelen in de contacten met beleids- en praktijkwerkers en onderzoekers.
De lijst met onderzoeksnoden werd in 2013 al gebruikt voor het doorgeven van thema’s
voor de oproep van het federale onderzoeksprogramma drugs en voor de ERANID 4
bevraging naar onderzoeksnoden.

1.5 Bekendmaking buitenland
Om het onderzoeksplatform in het buitenland bekend te maken werd in 2005 een folder
gemaakt die het onderzoeksplatform in vier talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits)
voorstelde. De 500 exemplaren van deze folder werden allemaal verspreid via een
gerichte mailing en contacten op congressen en netwerken. Sinds 2012 is de folder
uitgeput en niet meer herdrukt. Door participatie aan Europese netwerken, congressen
en projecten is VAD intussen beter gekend in Europa. Het verspreiden van deze folder is
nu niet meer opportuun ook al omdat het onderzoeksplatform enkel Nederlandstalige
informatie aanbiedt.

4

In het kader van het Europese ERANID-project werd in België bij onderzoekers,
beleidsmedewerkers opgeroepen om onderzoeksnoden door te geven over illegale drugs.

Tevredenheidsmeting 10 jaar onderzoeksplatform middelengebruik

praktijk-

en
7

2 Resultaten tevredenheidsmeting 20135
Op 7 november 2013 werd via email een schriftelijke gestructureerde vragenlijst6
verzonden naar 562 contactadressen van het onderzoeksplatform waarmee de
tevredenheid met en de bekendheid van de verschillende acties van het
onderzoeksplatform werd gemeten. 93 personen stuurden de vragenlijst voor de
vooropgestelde deadline van 6 december 2013 terug7. Het responspercentage bedroeg
16,5%. Onderstaande tabel geeft de responspercentages per sector.
responsgroep
n
%
Onderzoek

12

12,9

A&D preventie

25

26,9

A&D hulpverlening

24

25,8

Beleid

6

6,5

Politie en justitie

0

0,0

Welzijn en gezondheid

14

15,1

Andere
Totaal

12
93

12,9
100,0

Bijv. kenniscentrum-documentatiedienst, preventie op het werk
(arbeidsgeneeskunde & psychosociale zorg); consumentenzaken,
bijzondere jeugdzorg, hulpverlening niet specifiek A&D, student, koepel,
leerkracht.

2.1 Tevredenheid over nieuwsbrief onderzoek
Bijna de helft van de respondenten leest de nieuwsbrief altijd; 26% doet dat vaak. 10%
leest de nieuwsbrief bijna nooit of nooit. De voornaamste redenen die daarvoor worden
opgegeven zijn dat men pas is ingeschreven ofwel tijdsgebrek.

5

Bij het doornemen van de resultaten van de evaluatievragenlijst moet er rekening mee gehouden worden dat
sommige percentages berekend zijn op kleine aantallen. Om de verhoudingen duidelijker weer te geven kiezen
we er toch voor om de percentages te vermelden.
6
De vragenlijst bevatte zowel open als gesloten vragen.
7
De eerste deadline voor het invullen van de vragenlijst was 22 november 2013. Op 20 november 2013 werd
nog een herinneringsmail uitgestuurd. Omdat nog geen 100 respondenten deelnamen werd beslist de deadline
voor het invullen te verlengen tot 6 december 2013.
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De meest favoriete onderdelen van de nieuwsbrief zijn de nieuwsitems en de
aankondigingen van studiedagen en congressen. Ook de aankondigingen van
congresverslagen en vormingen worden door bijna drie op tien respondenten gesmaakt.
De minst favoriete onderdelen van de nieuwsbrief zijn de oproepen voor abstracts/papers
en de vacatureberichten. Een op vijf vindt tevens de oproepen voor studie- of
projectvoorstellen minder geslaagd.
meest favoriete
onderdeel8

minst favoriete
onderdeel

n

%

n

%

Nieuwsitems

67

72,0

1

1,1

Studiedagen/congressen

52

55,9

2

2,2

Congresverslagen

27

29,0

15

16,1

7

7,5

32

34,4

13

14,0

12

12,9

Vacature

3

3,2

43

46,2

Vorming

26

28,0

11

11,8

9

9,7

19

20,4

Link naar lijst nieuwe
onderzoeksrapporten in VADbibliotheek

19

20,4

7

7,5

Link naar lijst nieuwe
onderzoeksartikels Belgisch onderzoek

16

17,2

5

5,4

Oproep abstracts/papers
Bibliotheek

Oproep voor studie- of
projectvoorstellen

8

De respondenten konden maximum drie items aanduiden. Hierdoor is het totaalpercentage niet gelijk aan
100%.
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De meeste respondenten vinden de nieuwsbrief zeker tot eerder wel interessant,
informerend en actueel. Hij zorgt ervoor dat men op de hoogte is, hij zet aan tot denken
en hij is bruikbaar voor de werksituatie.
De meeste respondenten beoordelen de nieuwsbrief als kwalitatief, professioneel en
zeker niet vervelend.
19% vindt de nieuwsbrief te technisch/specialistisch terwijl 11% hem te algemeen vindt.
De inhoud van de nieuwsbrief
onderzoek is…

Zeker
wel

Eerder
wel

Eerder
niet

Zeker
niet

Is interessant

68%

32%

0%

0%

Zet aan tot denken

29%

61%

11%

0%

Is te algemeen

1%

10%

80%

10%

Is informerend

48%

49%

4%

0%

0%

6%

32%

62%

45%

55%

0%

0%

2%

17%

61%

20%

Is bruikbaar voor mijn werksituatie

32%

61%

7%

0%

Is kwalitatief

42%

58%

0%

0%

Zorgt ervoor dat ik op de hoogte ben

50%

49%

0%

1%

Is actueel

54%

44%

1%

1%

Is vervelend
Is professioneel
Is te technisch/specialistisch

Bijna alle respondenten vinden de inhoud van de nieuwsbrief onderzoek goed tot
uitstekend. 14% vindt de structuur maar matig en 28% is niet zo positief over de layout
ervan.
Wat vindt u in het algemeen
van…

uitstekend

goed

matig

slecht

27%

71%

1%

0%

De structuur van de nieuwsbrief

8%

77%

14%

0%

De layout van de nieuwsbrief

5%

68%

24%

4%

De inhoud van de nieuwsbrief

De nieuwsitems van de nieuwsbrief onderzoek bestaan uit een titel, een korte
beschrijving en een link naar het onderzoek. 95% van de respondenten vindt dat goed zo
(net voldoende informatie).
De nieuwsbrief onderzoek verschijnt ongeveer tien keer per jaar. 83% vindt deze
frequentie voldoende.
De helft van de respondenten leerde de nieuwsbrief kennen via de VAD-website, 30% via
collega’s.
Het archief met oudere nummers van de nieuwsbrief kan geraadpleegd worden op de
VAD-website. 77% maakte daar nog geen gebruik van.
In totaal kreeg de nieuwsbrief onderzoek een eindscore van 7,7/10.
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De respondenten gaven enkele praktische suggesties die de nieuwsbrief kunnen
verbeteren:
- De aankondigingen voor studiedagen en oproepen voor abstracts iets vroeger
lanceren zodat ze beter kunnen ingepland worden in de agenda.
- Beginpagina overzichtelijker maken.
- Vernieuwende lay-out zou meer kunnen aanspreken en overzichtelijker maken.
- Misschien een elfde nieuwsbrief op het einde van het jaar (of het begin van het
nieuwe jaar) met een overzicht van alle nieuwsitems die het afgelopen jaar in de
nieuwsbrief verschenen zijn.
- Verschillende kleuren gebruiken voor hulpverlening en preventie.

2.2 Tevredenheid over jaarlijkse studienamiddag
Acht op tien respondenten kennen de jaarlijkse studienamiddag van het
onderzoeksplatform. Daarvan hebben er al zes op tien aan deelgenomen.
Tijdsgebrek is de voornaamste reden waarom mensen niet naar de studienamiddag
komen gevolgd door omdat het geen prioriteit is voor de werksituatie.
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Redenen waarom nog niet werd deelgenomen aan de jaarlijkse studienamiddag
n

%

Uit tijdsgebrek

14

44

Omdat dit geen prioriteit is voor mijn werksituatie

11

34

Omdat ik nog geen uitnodiging heb ontvangen
Andere
Totaal9

2
5
32

6
16
100,0

Bijv. collega’s gaan, uitnodiging komt vaak te laat (agenda reeds
vol), soms omwille van thema of te grote tijdsinvestering (vervoer)
voor een halve dag, te weinig presentaties nuttig voor mijn werk.
De meeste respondenten vinden de jaarlijkse studienamiddag eerder tot zeker wel zinvol.
Volgende suggesties ter verbetering van de jaarlijkse studienamiddag werden
aangegeven:
- Meer complementariteit zoeken met de gelijkaardige evenementen van andere
betrokken partijen.
- Goede mix tussen onderzoek en bijdrage onderzoekers en praktijk/vertaling naar
de praktijk.
- Waarom niet zoals het Nederlandse fado? Meer korte stand van zaken van
lopende projecten of resultaat van afgewerkte onderzoeken is meer in de lijn van
het onderzoeksplatform.
- Minder academisch: twee sprekers van op het terrein en dan contextualisering
van beleid (Vlaams, Belgisch, Europees) of academisch onderzoek is ideaal.
- De studienamiddag mist 'focus' en dus een duidelijk doelpubliek. Het valt zo wat
tussen twee stoelen: de praktijk(werkers) en het onderzoek / de onderzoekers.
- Minder onderwerpen, maar diepgaander brengen.
- Misschien meer rekening houden met recent afgeronde onderzoeksprojecten op
overheids- of universiteitsniveau. Dit zou meer bruggen kunnen slaan tussen
praktijk en theorie.
Er werden ook enkele thematische suggesties gegeven:
- KOAP info en concretiseringen ervan.
- Alle facetten moeten aan bod komen: zowel
preventiekant.
- Meer aandacht voor A&D in de arbeidssituatie.

de

repressiekant

als

de

2.3 Tevredenheid over databank onderzoeksfiches
De helft van de respondenten kent de databank met onderzoeksfiches, de andere helft
kent de databank niet. Van dezen die de databank kennen heeft 56% ze al geraadpleegd,
44% niet. Indien dat nog niet gebeurde was de reden dat het geen prioriteit is voor de
werksituatie en uit tijdsgebrek. Omdat men er nog niet aan gedacht heeft of vergeet dat
ze bestaat waren andere redenen die werden opgegeven voor het niet raadplegen van de
databank.
9

Er konden meerdere antwoorden aangeduid worden.
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Voor degenen die de databank wel al raadpleegden was de informatie eerder wel tot zeer
bruikbaar voor hun werksituatie.
Volgende suggesties ter verbetering van de databank met onderzoeksfiches werden
aangegeven:
- Meer de link tussen deze fiches leggen en de nieuwsbrief (door hyperlinks
bijvoorbeeld); door in de nieuwsbrief nieuwe fiches op te nemen,...
- Af en toe eens herinneren aan het bestaan van dit aanbod.

2.4 Tevredenheid over bevraging onderzoeksnoden praktijk
De laatste jaren werd bij de leden van het onderzoeksplatform niet meer actief gepolst
naar hun onderzoeksnoden. Toch blijft het onderzoeksplatform voeling houden met
onderzoeksnoden via de VAD-staf.
56% van de respondenten weet dat men bij het onderzoeksplatform terecht kan om
onderzoeksnoden aan te geven. 44% weet dat niet. Negen op tien respondenten vinden
het eerder wel tot heel relevant dat men bij VAD/onderzoeksplatform terecht kan om
onderzoeksnoden aan te geven.

2.5 Totaalscore tevredenheid onderzoeksplatform middelengebruik
Tot slot werd aan de respondenten gevraagd om een tevredenheidscore te geven voor
alle activiteiten van het onderzoeksplatform. De gemiddelde tevredenheidscore die aan
de activiteiten in het kader van het onderzoeksplatform werd gegeven is 7,6/10.
De respondenten gaven nog enkele suggesties ter verbetering van het
onderzoeksplatform in het algemeen:
- Meer samenwerking met gelijkaardige actoren in België en buiten België.
- Onderzoeksplatform is prima, wellicht kan er meer ruimte gemaakt worden om in
te zoomen op extreem gebruik van 'aanvaarde' drugs: bijv. binge drinken,
jongeren die extreem vroeg beginnen met roken, gamers die bijna al hun tijd aan
games spenderen.
- Heel graag nog meer info omtrent GHB. Wij worden er in ons ziekenhuis zeer vaak
met geconfronteerd . Maar te weinig relevante info hierover te vinden. Algemeen:
informatie over nieuwe trends steeds welkom.
- Meer aandacht voor alcohol en drugs op het werk.
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3. Conclusie
Om de verschillende acties van het onderzoeksplatform te evalueren werd aan 562
personen via email gevraagd om een enquête in te vullen. 93 respondenten (16,5%)
vulden de online vragenlijst in en gaven hun mening over de nieuwsbrief onderzoek, de
jaarlijkse studienamiddag, de databank met onderzoeksfiches en het verzamelen van
onderzoeksnoden.
De afgelopen tien jaar werden 99 nieuwsbrieven onderzoek verspreid. De nieuwsbrief
onderzoek haalde een globale tevredenheidsscore van 7,7/10.
De meeste respondenten vinden de frequentie waarop de nieuwsbrief onderzoek nu
verschijnt, namelijk ongeveer tien keer per jaar, voldoende.
De inhoud van de nieuwsbrief wordt goed beoordeeld. De balans specialistisch/algemeen,
die nu vrij goed zit, dient wel blijvend in de gaten gehouden te worden.
De minst favoriete onderdelen van de nieuwsbrief zijn de oproepen voor
abstracts/papers,
de
vacatureberichten
en
de
oproepen
voor
studieof
projectvoorstellen. Deze items zullen we in de toekomstige nieuwsbrieven wel behouden
omdat ze ook een plaats krijgen op de VAD-website of iDA-web.
De nieuwsitems, de aankondigingen van studiedagen en congressen, congresverslagen
en aankondigingen van vormingen worden het best beoordeeld. De nieuwsitems bestaan
uit een titel, een korte beschrijving en een link naar het onderzoek. 95% van de
respondenten vindt dat goed zo (net voldoende informatie). Het feit dat een korte
samenvatting van het onderzoek wordt gegeven wordt blijkbaar op prijs gesteld. Enkel
een titel en een link naar het onderzoek geven is niet voldoende. Bij de aankondigingen
van studiedagen en congressen dienen we er op te letten dat de aankondiging op tijd
komt zodat er voldoende tijd is om in te schrijven.
Heel wat respondenten vonden de weg naar de nieuwsbrief via het inschrijvingsformulier
op de VAD-website. De zichtbaarheid daarvan op de website kan nochtans nog
verbeteren. Dat geldt ook voor het archief met de oudere nummers van de nieuwsbrief
dat amper werd geraadpleegd.
Negatievere opmerkingen over de nieuwsbrief gingen voornamelijk over de structuur en
layout. Een vernieuwende lay-out zou meer kunnen aanspreken en de nieuwsbrief
overzichtelijker maken. Hopelijk komen we hieraan tegemoet met het nieuwe format dat
vanaf januari 2014 zal gebruikt worden. Een goeie tip die uit de bevraging naar voren
kwam is om op het einde van het jaar een overzicht mee te geven van de reeds
verschenen nieuwsitems van het afgelopen jaar.
De jaarlijkse studienamiddag van het onderzoeksplatform ging intussen elf keer door
over uiteenlopende thema’s. Het deelnemersaantal schommelde telkens tussen 30 à 40.
Zes op tien personen die de studienamiddag kennen hebben er ook al aan deelgenomen.
De meeste respondenten vinden de jaarlijkse studienamiddag eerder tot zeker wel zinvol.
Wel dient er voldoende aandacht te zijn voor de mix tussen onderzoeksresultaten en de
vertaling naar praktijk en beleid. Met de studienamiddag willen we zowel onderzoekers
als beleids- en praktijkwerkers bereiken. Daardoor mist de studienamiddag een duidelijk
doelpubliek en een duidelijke focus (een studienamiddag enkel bedoeld voor
onderzoekers zou zich bijv. meer op de methodologische aspecten kunnen richten). Toch
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wijst het constant deelnemersaantal doorheen de jaren erop dat er behoefte is aan de
informatie die op de jaarlijkse studienamiddag van het onderzoeksplatform wordt
geboden.
Voor de samenstelling van het programma van de studienamiddag van het
onderzoeksplatform van 2014 kunnen we nog putten uit de suggesties die de leden in
2013 deden. Wegens het succes van de oproep naar mogelijke thema’s of sprekers voor
de studienamiddag lijkt dit iets wat tweejaarlijks kan hernomen worden. Nadeel van een
dergelijke oproep is wel dat niet aan alle wensen kan voldaan worden. Voordelen zijn dat
de leden meer betrokken worden bij de inhoudelijke invulling van deze studienamiddag
en dat we ervan mogen uitgaan dat er voor de thema’s interesse is. Bijkomende thema’s
die uit de tevredenheidsmeting naar voor kwamen zijn aandacht voor KOAP en alcohol en
drugs in de arbeidsituatie. Er is tevens vraag naar het presenteren van recent afgeronde
onderzoeksprojecten en het geven van een korte stand van zaken van lopend onderzoek.
In 2003 startten we reeds met het bundelen van informatie over onderzoek in
Vlaanderen. Op dit ogenblik is alle informatie te raadplegen in een online databank met
onderzoeksfiches op iDA-web. Eind 2013 bevatte de databank 134 onderzoeksfiches.
De helft van de respondenten kent de databank, de andere helft kent de databank niet.
Slechts de helft van dezen die de databank kennen heeft ze ook al geraadpleegd. Vaak
wordt vergeten dat deze databank er is. In 2014 dient dan ook ingezet te worden op
verdere bekendmaking van de databank. In de nieuwsbrieven zal bij de bespreking van
onderzoek bijkomend verwezen worden naar de fiches in de onderzoeksdatabank.
In januari/februari 2014 is een grote update van de databank met onderzoeksfiches
gepland. Onderzoekers worden daarbij aangespoord om een fiche over hun onderzoek in
te vullen. Deze nieuwe update van de databank zal gepaard gaan met een
bekendmakingsactie.
Sinds 2003 werd op verschillende momenten gepolst naar de onderzoeksnoden van de
leden van het onderzoeksplatform. Vanaf 2013 werd het verzamelen van
onderzoeksnoden beperkt tot de VAD-staf. Door dit te beperken tot de VAD-staf kan
beter opgevolgd worden of er al dan niet gevolg wordt gegeven aan de thema’s.
Uit de tevredenheidsmeting blijkt dat negen op tien respondenten het eerder wel tot heel
relevant vinden dat men bij VAD/onderzoeksplatform terecht kan om onderzoeksnoden
aan te geven.
Het inzamelen van onderzoeksnoden bij de VAD-staf wordt ook de komende jaren verder
gezet.
Om het onderzoeksplatform in het buitenland bekend te maken werd gebruik gemaakt
van een meertalige voorstellingsfolder. Omdat het onderzoeksplatform enkel
Nederlandstalige informatie aanbiedt is dit niet meer opportuun.
De gemiddelde tevredenheidscore met alle acties van het onderzoeksplatform
bedraagt 7,6/10.
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4. Samengevat: acties voor de toekomst
Nieuwsbrief
- Layout verbeteren door aanmaak in mailchimp.
- Vaste rubrieken (aankondigingen van studiedagen, congressen en vormingen,
congresverslagen, oproepen voor abstracts en projectvoorstellen en vacatures)
permanent actualiseren op iDA-web.
- Het inschrijvingsformulier en het archief van de nieuwsbrieven duidelijker op de VADwebsite plaatsen.
- Behouden van de nieuwsitems met titel, korte samenvatting en links.
- Frequentie van tiental keer per jaar behouden.
- Balans specialistisch/algemeen blijvend in de gaten houden.
- Op het einde van het jaar een overzicht maken van de reeds verschenen nieuwsitems
van het afgelopen jaar.
Studienamiddag
- Behouden jaarlijkse studienamiddag.
- Bewaken mix tussen onderzoeksresultaten en de vertaling naar praktijk en beleid.
- Om de twee jaar oproepen om mogelijke thema’s of sprekers voor de studienamiddag
door te geven.
Databank onderzoeksfiches
- In 2014 inzetten op verdere bekendmaking van de databank.
- Update en invoeren nieuwe fiches begin 2014.
- In de nieuwsbrieven zal bij de bespreking van Belgisch onderzoek bijkomend verwezen
worden naar de fiches in de onderzoeksdatabank.
Bevragen onderzoeksnoden
- Continue verzamelen onderzoeksnoden bij VAD-staf en opvolgen via werkgroep studie
en onderzoek.
- Systematisch terugkoppelen van onderzoeksnoden naar onderzoeksprogramma’s,
masterstudenten, onderzoekers, relevante beleidsinstanties,….
Bekendmaking
- In 2014 inzetten op bekendmaking van alle acties van het onderzoeksplatform en de
databank met onderzoeksfiches in het bijzonder via bekendmakingsmateriaal.
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