Enthousiaste actieonderzoeker & adviseur zorginnovatie (junior of medior)
Wil jij écht iets betekenen voor onze zorg? Wil jij je in snel tempo ontwikkelen tot een
goede en veelzijdige adviseur? Ben je ondernemend en lever je graag een bijdrage aan een
jonge organisatie die bruist van de ambitie? Dan zoeken we jou!

Wat ga je doen?
•

Meteen aan de slag in één van onze adviesprojecten en actieonderzoeken bij
zorginstellingen, Ministeries, kenniscentra en andere organisaties die de zorg beter
willen maken

•

Meeschrijven aan adviezen, onderzoeksrapportages en aan je eigen blogs

•

Workshops en trainingen verzorgen samen met andere collega’s

•

Interviews houden en vragenlijsten ontwikkelen en uitzetten

•

Meedenken over de ontwikkeling van ons als team en organisatie

•

Sparren met collega’s, zodat we vernieuwende en impactvolle aanpakken ontwikkelen

•

Al snel een project leiden, mits je je daar zeker genoeg voor voelt!

Jouw dag als adviseur en actieonderzoeker
Geen dag is bij ons hetzelfde, maar een dag zou er zomaar eens als volgt uit kunnen zien...:
Tijdens de weekstart praat je bij met je collega en blik je vooruit op week. Jullie hebben het
over de workshop die jullie gaan geven. Ook vertel je over je leuke weekend, want bij een
goede samenwerking is er immers ook aandacht voor dingen buiten het werk. Vervolgens
ga je aan de slag met een offerte voor een Ministerie. Zij willen met een lerende evaluatie
meer zicht krijgen op of ze de goede dingen doen en wat daarvan de impact is. Nadat je de
concept-offerte voor feedback naar een collega hebt gestuurd, schrijf je je in voor een
webinar over samenwerking in de ouderenzorg. Je spijkert namelijk graag permanent je
kennis bij en laat je graag inspireren voor goede voorbeelden van zorgvernieuwing. Aan het
einde van de dag zet je de puntjes op de i van een presentatie die je samen met een collega
gaat geven aan een groep zorgprofessionals die meer wil leren over het herontwerp van
zorgpaden.
Spreekt dit jou aan? Lees dan nog even verder om te kijken of je inderdaad bent wie we
zoeken.

JIJ....
•

bent maatschappelijk betrokken: jij wil echt een bijdrage leveren aan een betere zorg
en dienstbare overheid

•

wil je permanent ontwikkelen: je bent dus leergierig en staat open voor feedback
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•

bent opgeleid in de organisatiewetenschappen, gezondheidswetenschappen,
bestuurskunde, zorgmanagement of bedrijfskunde. Een andere opleiding die volgens
jou waardevol is, maar die we hier niet noemen? Wij horen graag jouw verhaal!

•

zet graag je tanden in een lastig inhoudelijk vraagstuk, probeert dit te doorgronden én
gaat op zoek gaat naar praktische oplossingen. Kortom, je bent analytisch en
resultaatgericht

•

bent betrouwbaar: als jij zegt dat je iets doet, dan doe je het ook

•

bent in het bezit van het diploma van een afgeronde WO-opleiding. Heb je HBO maar
kun je ons ervan overtuigen dat je ook goed kwalitatief onderzoek kunt doen? Dan
drinken we toch graag een kop koffie (of thee)

•

hebt nog niet veel werkervaring (maximaal vijf jaar). Dat hoeft ook niet. Fijn als je al
weet hoe het is om in een organisatie (samen) te werken. Als je maar leergierig bent

•

bent niet vies van hard werken. Als het druk is, geef je extra gas. Als het rustiger is, pak
je die tijd weer terug

•

hebt bij voorkeur kennis van onderzoeks- en verandermethoden

Over Pluut & Partners
Wij werken aan zorgzame organisaties en het slim organiseren van zorg. Dat doen we
volgens de kernwaarden van actieonderzoek. Een manier van denken en doen die gericht is
op energie losmaken, samenwerken, scherp analyseren en permanent leren & verbeteren.
Wij passen deze kernwaarden toe in verschillende rollen. We denken mee als adviseur,
maar staan graag ook zelf met de voeten in de klei als projectmanager of
actieonderzoeker. Om tot een succes te komen, werken wij altijd samen met de mensen om
wie het gaat; patiënten/cliënten, zorgprofessionals, medewerkers. Alleen dan ontstaat
blijvende verandering.
De roots van Pluut & Partners liggen in de zorg. Vanuit onze persoonlijke ervaringen
streven we er al vele jaren naar om de zorg beter te maken. In toenemende mate
ondersteunen we ook andere maatschappelijke organisaties bij het slimmer en zorgzamer
organiseren. Denk dan aan het verbeteren van de personeelszorg en intercollegiale
opvang bij de politie.
Pluut & Partners is opgericht door Bettine Pluut, die ruime ervaring heeft als adviseur en
onderzoeker in de zorg. Omdat klanten zo tevreden zijn en er een grote vraag is naar onze
adviezen en (actie)onderzoeken, is het tijd om te groeien. We zijn te kenmerken als een
netwerkorganisatie: we werken in wisselende samenstellingen met andere (zelfstandig)
adviseurs. Ons kantoor staat in Vianen; onze klanten zitten door het hele land.
Wil jij onderdeel worden van een enthousiast team? Stuur dan je CV en motivatie naar
info@pluutpartners.nl. Als wij ook enthousiast zijn, nodigen we je uit voor een gesprek.
We kijken uit naar de kennismaking!
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