
En dan? 
Als wij meer aanmeldingen 
krijgen dan dat er mensen 
kunnen meedoen, stellen we 
een groep samen die verschilt 
in geslacht, leeftijd en werk of 
geen werk. Je krijgt na 
aanmelding zo snel mogelijk 
een mail of je mee kunt doen 
aan het gesprek! 

Doe je mee? 
Leuk als je mee wilt praten! Je kunt je aanmelden 
door een mail te sturen naar Rosa Grosscurt. Ook 
voor vragen kan je bij haar terecht. 
E: r.grosscurt@nivel.nl, T: 030-2729695 
 
Vermeld in de mail in ieder geval:  
• Naam 
• Leeftijd 
• Geslacht 
• Opleiding 
• Welke omschrijving het beste bij je past: doof of 

slechthorend 
• Of je werkt, niet werkt of op zoek bent naar werk 

• Als je werkt: voor hoeveel uur per week 

UITNODIGING 
 
Mensen met een auditieve beperking 
die online willen praten over werk 

Werk je? Of juist niet? En wil je jouw ervaringen met werk delen? Doe dan mee aan ons 
online groepsgesprek. Zo help je mee om werk toegankelijker te maken!  
  
Het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) doet in opdracht 
van het College voor de Rechten van de Mens onderzoek naar de werksituatie van 
mensen met een auditieve beperking. We willen weten wat er goed gaat en wat er 
volgens jou anders kan. De uitkomsten komen in een rapport én gebruiken we om 
praktische tips te geven aan bijvoorbeeld werkgevers en jobcoaches.  
 
Hoe kun je helpen? 
Jij kunt helpen door mee te doen aan een online groepsgesprek over jouw ervaringen met 
werk. We zijn geïnteresseerd in mensen die werken, niet werken of op zoek zijn naar 
werk. Het gesprek houden wij via een veilige, online omgeving. Het gesprek zal 
plaatsvinden van 7 tot en met 21 oktober. Je krijgt een wachtwoord waarmee je in de 
weken van het gesprek kunt inloggen op een speciale website. Op deze website kun je 
reageren op de vragen van de onderzoekers en op de reacties van andere deelnemers. Dit 
doe je door jouw reacties te typen. Je hebt geen geluid of beeld nodig om mee te kunnen 
doen. Alle gegevens zijn anoniem, alleen de onderzoekers kunnen jouw echte naam zien. 
Als dank voor je deelname krijg je na 21 oktober een cadeaubon van €35. 
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