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Wetenschappelijke kennis in gewone-mensentaal
Ook wetenschappers zelf behoren tot de
doelgroep. Ten tweede: de wetenschap
werkt met belastinggeld. We moeten
vertellen wat we daarmee doen.” Tot slot is
er een groeiende groep die vindt dat
wetenschap niet meer is dan ‘een mening’.
Daar moeten we tegenwicht aan bieden,
vinden Maria en Karin. “Zonder wetenschap
was er geen corona-vaccin ontwikkeld, om
maar een voorbeeld te noemen van het
belang van wetenschap.”
Positieve reacties
Karin en Maria zijn bijzonder goed op elkaar
ingespeeld. Hun geoliede samenwerking
leidt tot wetenschapscommunicatie van hoge
Maria Jansen en Karin Burhenne zijn sinds
2007 de drijvende krachten achter de
communicatie vanuit de Academische
Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg
(AWPG). Ze zorgen voor nieuwsbrieven, de
website academischewerkplaatslimburg.nl,
refereeravonden, verslagen van bijeenkomsten,
portretten van promovendi, factsheets,
samenvattingen van proefschriften enz. Maria
draagt de onderwerpen aan, Karin schrijft alle
teksten.

kwaliteit en dat blijft niet onopgemerkt. “Bij
de eerste refereerbijeenkomst was ik blij dat
er 15 deelnemers waren. Nu zijn er
bijeenkomsten waar 10 keer zo veel mensen
op af komen”, vertelt Maria. Steeds wordt
gekozen voor een actueel maatschappelijk
thema. Zo gaat de volgende
refereerbijeenkomst over Beter voorkomen
van uithuisplaatsingen (17 nov. 2022). Een
grote publiekstrekker was de serie over de
levensfases in de Trendbreukcyclus. “We
krijgen veel positieve reacties”, vertelt Maria.
Laagdrempelig en begrijpelijk
“Vaak zijn deelnemers aangenaam verrast
Voor Maria Jansen is het in begrijpelijke taal
dat ze de informatie direct kunnen gebruiken
presenteren van wetenschappelijk onderzoek
in hun werk.” Ook wetenschappers zien het
op het gebied van gezondheid een belangrijk
belang van de brug die de AWPG slaat
onderdeel van de AWPG. Ten eerste om kennis tussen beleid-praktijk-onderzoek op het
te delen. “Wetenschap is voor bijvoorbeeld
gebied van gezondheid. “Als ik hen na een
zorgverleners, hulpverleners of ambtenaren
interview de tekst laat lezen zijn ze blij dat er
vaak een ver-van-mijn-bed-show. Maar de
een goed verhaal over hun werk wordt
kennis die de wetenschap voortbrengt, kunnen verteld, geschikt voor een breed publiek”,
deze praktijkprofessionals en beleidsmakers
aldus Karin.
toepassen in hun werk. Vaak zelfs direct. Dan
wordt die kennis pas echt effectief. Vanuit de
AWPG reiken we hen die kennis op een
laagdrempelige manier aan.
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Kennis waar je wat aan hebt
Het tweetal schreef samen diverse compacte
boekjes, zoals Hoge hakken in de klei (2014) en
Hoge hakken, lange tenen (2011). Vol
praktijkervaringen en handreikingen om
wetenschappelijk onderzoek, beleid en praktijk
meer met elkaar te verbinden. Ze bleken in een
grote behoefte te voorzien, want de boekjes
vonden gretig aftrek. Over de gezonde
basisschool van de toekomst publiceerden ze
Van leer- naar leefschool (2019). Het
perspectief van alle betrokkenen wordt erin
belicht: onderzoekers, schoolbestuurders, GGD,
Provincie, leerkrachten, leerlingen, de
beweegcoach, de maker van de gezonde
lunches enz. Het delen van hun verhalen en
ervaringen is een aansprekende manier om
anderen de gelegenheid te geven ervan te
leren. Die aanpak vormt de rode draad in de
communicatie van de AWPG. De trouwe
volgers van de AWPG, en dat zijn er inmiddels
heel veel, weten dat al lang: De AWPG biedt op
een publieksvriendelijke wijze kennis waar je
wat aan hebt.
Tekst: Estella Kuppens, communicatie-adviseur
GGD Zuid Limburg
----------------------------------Karin Burhenne is voormalig journalist en werkt
vanuit haar communicatie- en tekstbureau al
jaren als schrijver voor de AWPG Limburg.
Maria Jansen, programmaleider AWPG
Limburg, heeft diverse prijzen gewonnen voor
de manier waarop ze haar werk voor het
voetlicht brengt. In 2015 won ze een ZonMwparel en in 2016 de Vrouw in de Media Award
Limburg.
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