Kleinschalig onderzoek
versterkt je competenties
Het AKC gaat arbeidsdeskundigen
de mogelijkheid bieden om zelf
kleinschalig onderzoek te doen of
mee te werken aan groter onderzoek. AKC-directeur Marianne
Holleman: “Onderzoekend vermogen is een belangrijke competentie
van de arbeidsdeskundige. Door
mee te doen aan kleinschalig
onderzoek, kun je die competentie
op een aantrekkelijke manier
versterken.”
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