
Gezocht: Onderzoeksassistent (12 - 16 uur) voor ZonMW project “De netwerkintake als
startpunt voor passende zorg”
(datum vacature: 13 maart 2023)

ZonMW heeft een subsidie toegekend waarmee het UMC Utrecht en Dokter Bosman
(organisatie voor geestelijke gezondheidszorg) onderzoek gaan doen naar de inzet van
de Netwerkintake. Doel van de studie is om de brede inzet van de Netwerkintake te
optimaliseren en evalueren waarbij we onderzoeken hoe deze aanpak bijdraagt aan
toegang tot passende zorg met optimaal gebruik van de eigen kracht van de cliënt en
zijn/haar netwerk.

Het onderzoek kent twee doelen:
1. Wat is nodig om binnen een eerstelijns GGZ organisatie de Netwerkintake breed

te implementeren om tot passende zorg te komen? Dit onderzoeken we door een
procesevaluatie met de deelnemende teams binnen Dokter Bosman.

2. Wat zijn de opbrengsten van de Netwerkintake in termen van passende zorg
voor de verschillende betrokkenen? Dit onderzoeken we door twee substudies
(breedte- en dieptestudie) met focusgroep interviews, individuele interviews en
vragenlijsten om de ervaringen van cliënten en betrokkenen in kaart te brengen.

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar een onderzoeksassistent voor 12-16 uur per
week!

Wat moet je weten?
● Het project loopt van maart 2023 – februari 2025.
● Betrokkenen zijn: Prof. Dr. Floortje Scheepers, dr. Lidewij Knook, dr. Sylke Toll,

drs. Karin Hagoort en drs. Emilie Merkx.
● De dagelijkse leiding is in handen van het projectteam. Dit projectteam bestaat

uit een projectleider (Emilie Merkx), een onderzoeksassistent, een
ervaringsdeskundige en twee onderzoekers (Karin Hagoort en Sylke Toll).

● De onderzoeksassistent ondersteunt bij verschillende werkzaamheden binnen de
drie deelstudies zoals toestemmingen regelen, interviews inplannen en
afnemen, focusgroepen plannen en bijwonen, vragenlijst data verwerken,
rapporteren bevindingen etc.

● De onderzoeksassistent wordt aangesteld bij het UMCU voor 12-16 uur. Uren,
werkdagen en startdatum in overleg.

● Het is mogelijk om (deels) vanuit huis te werken.
● Een combinatiefunctie als orthopedagoog/basispsycholoog op een van onze

locaties is bespreekbaar

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/praktijkgericht-onderzoek-in-de-ggz-versterking-van-passende-zorg-in-de-eerstelijns-ggz/
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2022/06/28/kader-passende-zorg


Wie zoeken wij?
● Je bent afgestudeerd (bachelor of master) in een relevante richting (bijv.

psychologie, (ortho)pedagogiek of gezondheidswetenschappen) of je bent
momenteel bezig met je (research)master.

● Je bent beschikbaar voor 12 tot 16 uur per week, verdeeld over 2 tot 4
werkdagen, waarbij de maandag een fijne dag is om te werken omdat alle
vergaderingen tot nu toe op de maandag gepland worden.

● Je bent communicatief vaardig, houdt ervan om to-do lijstjes af te werken en kan
goed zelfstandig werken.

Neem bij interesse op korte termijn (voor 1 april 2023) contact op met Emilie Merkx
(projectleider) via netwerkintake@dokterbosman.nl

mailto:netwerkintake@dokterbosman.nl

