Projectleider E-healthmonitor en ouderenzorg
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Je leidt als ‘meewerkend voorman- of vrouw’ projecten waarin beleidsrelevant onderzoek
uitgevoerd wordt op de thema’s ‘E-health’ en ‘ouderenzorg’. Je doet dit met projectteams
van professionals variërend in grootte van 3-10 mensen.
Per 1 januari is het RIVM in opdracht van VWS gestart met het opzetten van een nieuwe Ehealthmonitor waar je leiding aan gaat geven. Het RIVM werkt in dit project nauw samen
met het National eHealth Living Lab (NeLL) en het Nivel. De nieuwe monitor omvat naast
kwantitatieve metingen om de omvang van de digitale zorg in cijfers weer te geven ook
kwalitatief onderzoek om te duiden waarom digitale hulpmiddelen wel of niet worden
gebruikt. De monitor brengt in kaart hoe e-health wordt ingezet door en voor onder andere
huisartsen, in ziekenhuizen, door paramedici, (zorg voor) ouderen en mensen met een
verstandelijke beperking.
In verschillende projecten wordt onderzoek gedaan naar zorg en ondersteuning voor
ouderen. Er komen binnen deze projecten verschillende thema’s aan de orde, waaronder
samenwerking tussen professionals uit verschillende domeinen, preventieve ouderenzorg,
persoonsgerichte zorg, dagbesteding, mantelzorg en een gezonde leefomgeving voor
ouderen. Je neemt deel aan lopende projecten op het gebied van ouderenzorg en levert een
belangrijke bijdrage aan nieuwe projectaanvragen op dit terrein.
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Je bent een enthousiaste, bevlogen en gepromoveerde onderzoeker met
aantoonbare werkervaring en een netwerk op het terrein van E-health en/of
ouderenzorg.
Je hebt ervaring met projectmanagement, bij voorkeur als ‘meewerkend voorman’.
Je achtergrond ligt bij voorkeur op het terrein van gezondheidszorgonderzoek of
gezondheidswetenschappen.
Je hebt kennis van het Nederlandse zorgsysteem en stakeholders zoals financiers,
zorgaanbieders en belangenorganisaties (bijv. patiëntenfederatie en
ouderenbonden).
Je bent bekend met zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden;
hierbij is ervaring met Lerend Evalueren / Actieonderzoek een pré.
Je bent omgevingssensitief en hebt affiniteit met beleid.
Je hebt aantoonbare ervaring met het beschrijven en publiceren van
wetenschappelijk onderzoek en met het indienen van onderzoeksvoorstellen.
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, zowel in het
Nederlands als in het Engels.
Je bent flexibel en kunt goed in een team samenwerken.
Je hebt eerder met externe partners samengewerkt zoals andere
onderzoeksinstituten

Arbeidsvoorwaarden

Maandsalaris
Min €3.842 – Max. €5.710 (bruto)
Minimaal aantal uren per week
32
Maximaal aantal uren per week
36
Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld
(16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en
kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor
kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun
je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De
Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling enbiedt daarvoor
tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer
verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten
woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
Meer over jouw toekomstige afdeling
De afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie (KZG) van het Centrum Voeding,
Preventie en Zorg (VPZ) van het RIVM richt zich op vraagstukken t.a.v. kwaliteit van de zorg,
houdbaarheid van het zorgstelsel, decentralisatie van taken binnen het zorgstelsel,
innovaties binnen de zorg (zowel qua interventies als ook organisatorisch en de bekostiging
ervan), doelmatigheidsonderzoek, verbinding preventie, zorg en welzijn, analyses van de
bereikbaarheid en beschikbaarheid van de zorg en het meten van preferenties door discrete
keuze experimenten (DCE). De afdeling heeft een rijke ervaring met zowel kwantitatieve als
kwalitatieve onderzoeksmethoden. Hiermee geven we input aan beleid ten aanzien van deze
vraagstukken, dragen we bij aan monitoring en kennisintegratie op dit gebied, en
participeren we in nationale en internationale gremia.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk
Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige,
betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel:
een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken
gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we
onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen.
Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en
heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We
onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een
veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en
beheersen van incidenten en crises.
Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2021 vanuit een prachtig nieuw gebouw op
het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 1800 collega’s aan al onze adviezen,

rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van
vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze
organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een
afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook
aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking,
onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden,
perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

