
 

 
 

Voor de uitvoering van het onderzoek ‘EVB+ in beeld!’, een onderzoek naar spanning bij 

mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag 

(EVB+) en hun begeleiders, zijn wij op zoek naar een: 

 

JUNIOR ONDERZOEKER 

voor 20 uur per week 

Omschrijving onderzoek 

Mensen met EVB+ hebben beperkte verstandelijke en communicatieve vermogens. Daarbij 

ervaren zij spanning op een meer frequente, intense en langdurige manier, maar hebben zelf 

weinig tot geen mogelijkheden om met spanning om te gaan.  Dikwijls leidt spanning tot 

moeilijk verstaanbaar gedrag zoals agressie of automutilatie. Dit moeilijk verstaanbaar gedrag 

zorgt op zijn beurt voor spanning bij begeleiders. Mensen met EVB+ voelen de spanning van 

begeleiders goed aan, waardoor het gedrag weer versterkt kan worden.  

Tegelijkertijd zijn mensen met EVB+ zeer afhankelijk van begeleiders in hun dagelijks leven. 

Wanneer het lukt om spanning bij cliënten en/of begeleiders te verminderen, heeft iedereen 

daar baat bij.  

In dit onderzoek voeren we een reeks N=1 studies uit. We meten fysiologische spanning bij 15 

paren van mensen met EVB+ en hun begeleiders bij verschillende organisaties verspreid door 

Nederland. Fysiologische spanning kunnen we meten met een digitaal polshorloge (de Empatica 

E4) aan de hand van hartslag en huidgeleiding. Het doel is om inzicht te krijgen in de rol van 

spanning in de relatie tussen cliënt en begeleider en te onderzoeken of de inzet van 

biofeedback professionals helpt bij het herkennen en omgaan met spanning. Meer informatie 

over het onderzoek kun je lezen op https://www.platformevbplus.nl/onderzoek/evb-in-beeld/. 

Wat ga je doen? 

Als junior onderzoeker voer je vanuit het Kennisplatform EVB+ samen met de Radboud 

Universiteit Nijmegen, Hogeschool Arnhem Nijmegen en ROC Nijmegen het onderzoek uit. Je 

werft deelnemers om te participeren in het onderzoek en je verzamelt data. Je voert analyses 

uit en beschrijft de bevindingen van dit project in een aantal wetenschappelijke artikelen. 

Daarnaast ben je betrokken bij de ontwikkeling van scholingsaanbod. Je begeleidt 

scriptiestudenten die meewerken aan het onderzoek.  
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Wie voert het onderzoek uit? 

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het Kennisplatform EVB+ (www.platformevbplus.nl).  

Het platform is in 2017 opgericht om professionals, die betrokken zijn bij EVB+ cliënten, met 

elkaar te verbinden om kennis en ervaringen te delen. Er zijn 28 zorgorganisaties bij het 

platform aangesloten. Eén van de aangesloten partners is Pluryn. De onderzoekers bij het 

onderzoek hebben een aanstelling bij Pluryn bij de afdeling Onderzoek. Jij zal vanuit Pluryn het 

onderzoek uitvoeren (standplaats Nijmegen).  

Dit verwachten wij van jou 

Wij zoeken een junior onderzoeker met een afgeronde (research) master in de maatschappij of 

gedragswetenschappen (bijvoorbeeld gezondheidswetenschappen, sociologie of pedagogiek en 

psychologie). Daarnaast vragen wij: 

o Ervaring met en kennis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek en statistische 

technieken. 

o Interesse in praktijkgericht onderzoek. 

o Affiniteit met het thema zorgrelatie en mensen met een ernstige verstandelijke beperking 

en moeilijk verstaanbaar gedrag. 

o Een flexibele houding.  

o Affiniteit met innovatieve technologie zoals wireless devices en metingen van hartslag en 

huidgeleiding is een pré. 

o Sociaal vaardig, zelfstandig, proactief en analytisch sterk en het vermogen om in een team 

van onderzoekers, zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen te functioneren. 

o Goede schrijfvaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels. 

Dit bieden wij jou 

Een aantrekkelijke functie waarin deskresearch, het organiseren en uitvoeren van veldwerk, 

rapporteren en contacten met het werkveld elkaar afwisselen. Je werkt in een enthousiast 

team van onderzoekers. Het gaat om een dienstverband van 20 uur per week gedurende 20 

maanden. De functie van junior onderzoeker is binnen de cao gehandicaptenzorg ingeschaald in 

functiegroep 55 (maximaal € 4211,- bruto per maand op fulltime basis, afhankelijk van 

opleiding en aantal jaren werkervaring). Overige arbeidsvoorwaarden zijn onder andere een 

flexibel meerkeuzesysteem en een goede pensioenregeling, conform genoemde cao.  

Je zal veel onderweg zijn om het onderzoek uit te voeren. Omdat het gaat om een landelijk 

onderzoek is het handig als je in het bezit bent van een rijbewijs en auto.  
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Geïnteresseerd?  

Denk jij dat dit onderzoeksthema aansluit bij jouw ambities? Dan nodigen we je van harte uit 

om te solliciteren.  

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met dr. Renske Koordeman, senior onderzoeker, via 

rkoordeman@pluryn.nl of 06 1046 9134. Reageren kan tot 24 oktober 2021 aan de hand van 

een motivatiebrief en CV naar rkoordeman@pluryn.nl. Gesprekken vinden plaats op donderdag 

28 en vrijdag 29 oktober in de ochtend. 
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