Innovatiewerkplaats Healthy Workplace
Programma: start bijeenkomst
Datum: 16 februari 2022
Tijd: 14:30-17:00u
Locatie: Academie Minerva, Gedempte Zuiderdiep 158, Groningen

©Vitra, the Club Office (E-paper 07)

Dear researchers,
Hierbij willen we jullie graag uitnodigen voor een kennismaking als onderzoeksgroep Healthy Workplace op
woensdag 16 februari a.s. in Academie Minerva, Gedempte Zuiderdiep 158. Een inspirerende plek in het
centrum van Groningen waar het draait om kunst & cultuur en waar het maatschappelijk debat wordt gevoerd.
Naast jouw professionele overwegingen om te kiezen voor onze HWP zijn we nieuwsgierig naar wie jij nog meer
bent. Daarom willen we graag de verbinding aangaan met jou en jouw achtergrond. Selecteer een foto of object
die iets belangrijks in jouw leven en/of voor jou vertegenwoordigd. Dat kan zijn een moment, een persoon, een
omgeving, een beleving etc. De foto deel je tijdens de bijeenkomst en je geeft hierbij een korte beschrijving. Zo
hopen we tijdens het eerste uur mooie persoonlijke verhalen te verzamelen over onze onderzoeksgroep.
Zorg er verder voor dat je jouw meeste recente onderzoeksvraag bij de hand hebt. Bij slecht weer kan het zijn
dat we verder gaan met de onderzoeksvragen en de aanpak van het onderzoek.
In de bijlage vindt je twee overzichten met top -3 adviezen en thema’s van vorig schooljaar. Ben je nieuwsgierig
naar de rapportages die bij deze adviezen horen klik dan hier. Ook in de bijlage een pagina met de 3 high-lights
van het afgelopen semester. Een korte toelichting daarop kan je bekijken via deze link (gaat om de eerste 8
minuten).
Mocht je vooraf vragen hebben dan mag je me altijd mailen.

(English)
We like to invite you to an acquaintance with the Healthy Workplace research group on Wednesday 16 February
in Academie Minerva, Gedempte Zuiderdiep 158. An inspiring place in the center of Groningen where it is all
about art & culture, and where the social debate is conducted.
In addition to your professional considerations for choosing our HWP, we are curious about who else you are.
That is why we would like to connect with you and your background.
Select a photo or object that represents something important in your life and/or to you. This can be about a
moment, a person, an environment, an experience, etc. You share it and give a short description. By this, we
hope to collect beautiful personal stories about our research group during the first hour.
Also, make sure you have your most recent research question at hand. In case of bad weather, we may continue
with the research questions and the approach to the research.
In the appendix, you will find two overviews with top -3 advices and themes from the previous schoolyear. Some
have already received it. If you are curious about the reports that accompany this advice, click here. Also in the
appendix is a page with the top -3 high-lights of the recent semester. You can view an explanation via this link
(concerns the first 8 minutes).
If you have any questions in advance, you can always email me.

