
Verklaring  
 
 
Alle betrokkenen bij de experttafels in het kader van het Lessons Learned project wordt gevraagd 
onderstaande verklaring in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.  
De verklaring moet inzicht bieden in uw functie, nevenfuncties en eventuele eerdere betrokkenheid bij 
VWS inzake de aanpak van de Corona-crisis als adviseur of ingehuurde deskundige  
Het formulier zal openbaar worden gemaakt. 
 
Naam Jeannette Pols 
Hoofdfunctie(s)  
-Bijzonder hoogleraar Sociale theorie, humanisme en materialiteit (UvA, 1 dag in de week) 
-UHD en Principal Investigator afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (AmsterdamUMC, 3 dagen in de 
week). 
-Lid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS, 1 dag per week), en namens de RVS vice 
voorzitter van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) 
 
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per functie. 
 
 
Nevenwerkzaamheden 
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn. 
Alle nevenfuncties zijn op basis van onkostenvergoeding 
- 2018-present Voorzitter van de Adviesraad ‘Ethiek van Mensgerichte Technologie. (‘Ethics of  
Human Oriented Technology’) van Philadelphia, een grote landelijke organisatie voor de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking.  
2018-present Founding member of the international Care Practices Research Network 
-2019-present Lid van adviesraad Leibniz Digital Campus, Unversiteit van Bremen (public health en 
digitalisering) 
 -Lid van adviesraad van het Center for Digital Welfare, IT University of Copenhagen 
 
 
Bent u eerder gevraagd door de rijksoverheid (bijv. een ministerie, een raad of instituut) om te adviseren 
over de Corona-aanpak? Of bent u of uw organisatie ingehuurd door rijksoverheid ingehuurd om 
bepaalde werkzaamheden te verrichten?  

 

o Nee 
X Ja, namelijk door (overheidsonderdeel benoemen) het Outbreak Management Team 

Aard werkzaamheden/advies 

Via ZONMW hadden we een topdown subsidie gekregen om onderzoek te doen naar de effecten van de 
corona-maatregelen op kwetsbare groepen.  
De volgende groepen deden mee aan het etnografisch onderzoek: 
-Ouderen die alleen wonen, of in het verpleeghuis  
-Mensen met ernstige psychiatrische problemen  
-Mensen met licht verstandelijke beperkingen (LVB) 
-Dak- en thuisloze mensen   
-Gezinnen met jonge kinderen  
-Gezinnen waar huiselijk geweld aan de orde is 
 
In totaal hebben we 244 mensen digitaal of telefonisch geïnterviewd.  
Daarnaast werden digitaal vragenlijsten ingevuld door:  
 

https://pure.itu.dk/portal/en/organisations/center-for-digital-velfaerd(eba37caf-f960-4c0e-b8e3-b0b5ab0f5c83).html


Ouderen die in het verpleeghuis wonen (2619 mensen: bewoners, familieleden en zorgmedewerkers) 
Zelfstandig wonende ouderen (1697 mensen)  

 

Deels betaald (project-subsidie) 

 

Ongeveer aantal uren dat u heeft geadviseerd of werk heeft uitgevoerd: 3,5 maanden 

 

 

 
 
 
 
 


