
Persbericht 
 
AWVB On Tour bij de LFB 
Tilburg University geeft mini-symposium over ‘eigen regie en ervaringsdeskundigheid’ 
 
Mensen met een verstandelijke beperking hebben belangrijke kennis door hun eigen ervaringen.  
Hoe kunnen we deze ervaringskennis goed inzetten? De Academische Werkplaats Leven met een 
verstandelijke beperking (AWVB, Tilburg University) deed hier onderzoek naar, samen met 
ervaringsdeskundigen van de LFB. Op donderdagmiddag 22 september komen de onderzoekers van de 
AWVB hun kennis over dit onderwerp delen in Utrecht met de LFB. De LFB is de landelijke 
belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking.  
 
De AWVB brengt haar kennis uit het onderzoek letterlijk naar de werkvloer van de LFB tijdens de ‘AWVB 
on tour’. Zij organiseert dan een mini-symposium dat bestaat uit een lezing en een gesprek.  
Het mini-symposium is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie en iedereen 
die werkt bij de LFB.  
De LFB is een van de partnerorganisaties van de AWVB. Het onderzoek waarover gesproken wordt, heeft 
als thema ‘Eigen regie & Ervaringsdeskundigheid’. 
Tijdens de lezing gaat het over hoe belangrijk het is om eigen regie te hebben over je leven. De cliënt 
centraal stellen, hoe doe je dat? En hoe kun je ervoor zorgen dat mensen met een verstandelijke 
beperking meer zelf bepalen hoe zij leven? 
 
Met de ‘AWVB on tour’ viert deze kennis- en onderzoekstak van Tilburg University haar 10-jarig bestaan. 
Tien jaar verbinding tussen wetenschap en praktijk. De bij de AWVB aangesloten partnerorganisaties 
spelen een belangrijke rol in die verbinding. Andere thema’s die zij samen onderzoeken zijn: Familie, 
Kwaliteitszorg & Vakmanschap, E-health en Covid-19 (tijdelijk). 
 
Hoogleraar Petri Embregts, die leidinggeeft aan de AWVB: “We doen geen onderzoek naar de praktijk en 
mensen met een verstandelijke beperking, we doen onderzoek samen met de praktijk en mensen met 
een verstandelijke beperking. Met als doel bij te dragen aan hun kwaliteit van leven en aan de kwaliteit 
van zorg en ondersteuning.”  
Ellis Jongerius, ervaringsdeskundige en directeur van de LFB, sluit zich hierbij aan: “Ik vind het belangrijk 
onze ervaring te kunnen delen. Wij weten hoe het gaat in de praktijk. Twee werelden bij elkaar brengen, 
dat is de kracht en het succes van deze samenwerking.”  
 
Ter ere van het jubileum brengt de AWVB in 2022/2023 een feestelijk bezoek aan al haar 
partnerorganisaties.  
 
Meer informatie over de AWVB: www.awvb.nl en over de LFB: www.lfb.nu.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Noot voor de pers 
Wil je meer informatie, het mini-symposium bij de LFB bijwonen en/of een interview afnemen met een 
van de betrokkenen van de AWVB of de LFB?  
Neem dan contact op met Lucienne Heerkens (kennismanager AWVB) via tel. 06-26024588 of e-mail 
G.C.J.Heerkens@tilburguniversity.edu, of Ineke Wolters (LFB) via tel. 06-11879027 of e-mail 
I.wolters@lfb.nu. 


