For English, see below
Er is een nieuw werkprotocol (WP) in de maak, dat nu een testfase ingaat. De belangrijkste
aanpassingen zijn:
1. Gebruiksgemak: Het formulier is invulbaar zonder dat gebruik is gemaakt van de optie
‘bewerking beperken’.
2. Informatie: bij een aantal vragen is met behulp van een info-bullit extra uitleg toegevoegd
3. Geen overbodige vragen: vragen uit vorige versies die bij nader inzien niet relevant bleken,
zijn geschrapt. Andere vragen zijn samengevoegd.
4. Afstemming: Vragen en opmerkingen van IvD en overige reviewers worden met
commentaren in de kantlijn gezet. Als onderzoeker kun je hierop reageren en met track
changes direct je aanpassingen maken. Het afstemmingsformulier komt hiermee te
vervallen.
Wil je een werkprotocol schrijven, vraag het nieuwe WP dan bij ons op via: info@ivd.utrecht.nl. We
vragen je feedback over het nieuwe WP en de nieuwe werkwijze, zodat we nog aanpassingen
kunnen doen voordat we dit nieuwe WP op onze website aanbieden.

English
We are developing a new work protocol (WP), which is now entering a test phase. The main changes
are:
1. Ease of use: The form can be filled out without using the 'restrict editing' option.
2. Information: extra explanation has been added to a number of questions with the help of an
info bullet
3. No unnecessary questions: questions from previous versions that, on closer inspection,
turned out to be irrelevant, have been deleted. Other questions have been merged.
4. Alignment: Questions and comments from AWB and other reviewers are put in the margin
with comments. As a researcher you can respond to this and immediately make your
adjustments with track changes. The alignment form is thereby cancelled.
If you want to write a work protocol, request the new WP from us via: info@ivd.utrecht.nl. We ask
for your feedback about the new WP and the new alignment method, so that we can make
adjustments before we offer this new WP on our website.

