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Samen met zijn team van enthousiaste onderzoekers wil hij nadrukkelijk bijdragen aan
het slim en duurzaam verankeren van vitaliteit, onder meer door het stimuleren en
faciliteren van een (sociaal) actieve levensstijl op maat van personen, hun omgeving
en de setting waarin ze vertoeven. Zijn onderzoek situeert zich momenteel op het
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verantwoordelijk voor onder meer evaluatieonderzoek en de ontwikkeling van tools
en methodieken gericht op gelijke kansen en maatschappelijke integratie van
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en verschil tussen mensen zijn volgens hem een voorwaarde voor succes. Hij is een
veelgevraagde spreker, zowel op (internationale) wetenschappelijke congressen en
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