
 

 

In dit project werken we samen met: 

 

Ben jij op zoek naar een onderzoeksstage én nieuwsgierig naar hoe we de zorg voor gezinnen met 
meervoudige en langdurige problematiek kunnen verbeteren?   
 
…dan komen wij graag met jou in contact! Tot september 2022 doet LUMC Curium met het project De 
specialist dichterbij?! onderzoek naar een integraal specialistische werkwijze voor gezinnen met 
meervoudige en langdurige problematiek op meerdere levensgebieden. Voor de maanden februari t/m 
juni zijn wij op zoek naar een stagiair integraal specialistisch werken in de jeugdhulp. 
 
Wat is integraal werken? 
Integraal werken is een zeer actueel thema en gaat over het bieden van tijdige, passende en 
samenhangende hulp aan gezinnen waar vaak meerdere problemen spelen. We onderzoeken daarin  
vraagstukken op verschillende niveaus. Je kunt hierbij denken aan:  

• Beleidsmatige vraagstukken rond het organiseren van integraal werken; 

• Integraal vakmanschap en samenwerking tussen professionals, en; 

• Het creëren van een samenhangend zorgaanbod samen met gezinnen.  
Door het hele land zien we integraal specialistische initiatieven ontstaan, maar we weten eigenlijk nog 
onvoldoende of, op welke manier en voor wie deze teams bijdragen aan een verbeterde integrale 
werkwijze. Met dit onderzoek krijgen we meer inzicht in bovenstaande vraagstukken en dragen we bij 
aan een verbetering van de zorg voor de jeugd. 
 
Wat ga je doen? 

- Uitvoeren van een eigen afstudeer- of deelonderzoek binnen het project.  

- Voorbereiden, bijwonen, uitwerken en analyseren van bijeenkomsten met professionals, 

beleidsmakers, onderzoekers en ouders en jongeren.  

- Uitvoeren van interviews met professionals en ouders en jongeren.  

- Uitwerken, coderen en analyseren van interviews met professionals, ouders/jongeren en 

beleidsmakers, met behulp van het programma Atlas.ti. 

Wat vragen wij? 

Je volgt een HBO of WO opleiding (bachelor of master) in de richting van sociale 

wetenschappen/geneeskunde en bent geïnteresseerd in het doen van onderzoek en (integraal werken in) 

de jeugdhulp. Je bent flexibel in het indelen van je tijd en kunt goed zelfstandig werken. Bovendien wordt 

een vertrouwelijke omgang met data van je verwacht. Kennis over het jeugdhulpdomein is een pre. 

Wat bieden wij? 

- Mogelijkheid een eigen afstudeer- of deelonderzoek uit te voeren binnen het project. 

- Een leuk projectteam. 

- Een stageplek waar je leert, groeit en een bijdrage levert aan een betere jeugdhulp door het 

doen van onderzoek in de praktijk.   

- De kans om je onderzoek in- en extern te presenteren. 

- Het versterken, verbreden en uitbreiden van je netwerk. 

Interesse? 

Leuk dat je interesse hebt in deze onderzoeksstage! We plannen graag een kennismakingsafspraak met je 

in. Reageer gerust als je pas vanaf een later moment kan starten, we kunnen samen kijken naar de 

mogelijkheden.  

Je kunt je motivatie met curriculum vitae sturen naar Eline Heek (H.C.Heek@lumc.nl).  

Voor vragen over de sollicitatie kun je ook terecht bij Eline Heek. Meer informatie over het onderzoek 

kun je vinden op de website van de Werkplaats SAMEN.   

mailto:H.C.Heek@lumc.nl
https://www.werkplaatssamen.nl/wat-doet-samen/lopende-projecten/de-specialist-dichterbij/

