Onderzoek naar Nederlandse modellen voor ouderenzorg
Doel van het onderzoek
ResultsinHealth en Enablement willen met dit onderzoek een beter beeld krijgen van de
verschillende zorgmodellen voor ouderen in Nederland. Specifiek zijn we geïnteresseerd
in zorg die ouderen krijgen buiten zorginstellingen en verpleeghuizen om. Dit gaat om
bijvoorbeeld Buurtzorg, Thuiszorg, mantelzorg en andere vormen van zorg en
verpleging. Van elk zorgsysteem/model voor ouderen willen we weten wat de
voordelen, nadelen en kosten zijn. Zo hopen we een beeld te krijgen van zorgmodellen
die voor andere landen interessant kunnen zijn.
Onderzoeksvragen
Hoofdvraag: wat zijn de voordelen, nadelen en kosten van zorgmodellen voor ouderen
in Nederland?
Sub-vragen:
- Welke vormen van zorg zijn beschikbaar voor ouderen in Nederland?
- Wie verlenen er zorg aan ouderen in Nederland?
- Wat zijn de voorwaarden voor ouderen om gebruik te maken van de
verschillende vormen van zorg?
- Wie financieren de verschillende vormen van zorg voor ouderen in Nederland?
- Hoe bevorderen de verschillende vormen van zorg het welzijn van ouderen?
- Wat zijn de specifieke succesfactoren van de Nederlandse ouderenzorg?
Methoden
Een literatuuronderzoek en interviews met experts.
Tijdsplan
Vijf maanden onderzoek (Januari-Mei 2016) met afsluitend een feedbacksessie/seminar. Een werkweek beslaat 32-40 uur en zal in overleg met de student
bepaald worden.
Profiel student
- Master-student Gezondheidswetenschappen, Gezondheid en Maatschappij,
Zorgmanagement of vergelijkbare studie/achtergrond.
- Affiniteit met het onderwerp.
- Onderzoeksvaardigheden met een specifiek talent voor literatuurstudies.
- Secuur en goede Engelstalige schrijfvaardigheden.
- Analytisch.
- Pro-actieve teamplayer die in staat is experts en expert organisaties te benaderen
en kritisch te interviewen.
Wat bieden we?
ResultsinHealth en Enablement zijn:
- Verantwoordelijk voor, en geven supervisie.
- Reiskosten regeling op basis 2e klas OV.
- Maandelijkse vergoeding van 300 euro.
- 2 dynamische teams die bereid zijn zich in te zetten; open staan voor overleg en
samenwerking.

Contact:
Ben je geïnteresseerd in deze vacature en denk je de juiste kandidaat te zijn? Stuur vóór
10 december een email met je CV en je korte motivatie naar:
-

Hilbrand Haak: haakh@resultsinhealth.org
Marije Cornielje: m.cornielje@enablement.nl

Meer informatie: http://www.resultsinhealth.org/ en www.enablement.nl

