
van Loveren & Partners  Kwaliteit in zorg

  

Van Loveren & Partners is een onderzoeks- en adviesbureau werkzaam in de zorg. 
Op landelijk niveau voert ons bureau toonaangevende onderzoeken uit. Onderzoek vormt 
de basis voor alle werkzaamheden. Onze 'roots' liggen in de gerontologie en de 
verplegingswetenschap. Wij werken voor profit- en non-profitorganisaties in het hele 
land. Onze hoofdactiviteiten zijn onderzoek, advies, training en coaching. 

Ben jij op zoek naar een flexibele baan met perspectief? En… heb je affiniteit met de zorg? 

Ben jij op zoek naar een flexibele baan met afwisseling, op basis van een nulurencontract? 
Wil je graag werken bij een ondernemend bureau? 
Wij zoeken per direct een 

veldonderzoeker (m/v) 

 

Er wacht je een leuke baan in ons interviewteam!  
 
Ten aanzien van je werkzaamheden kun je denken aan: 

− Onder supervisie uitvoeren van veldonderzoek 
− Uitvoeren van  

o Individuele interviews 
o Groepsbijeenkomsten 
o Focusgroepen 
o Telefonische interviews 

− Inhoudelijk meedenken met onderzoek en innovatie 
 
Criteria: 

− Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
− Kennis van (ouderen)zorg 
− Interesse en affiniteit met de (ouderen)zorg 
− Ervaring met de doelgroep is een pre, geen must 
− Minimaal HBO denk- en werkniveau of vergelijkbaar 
− Communicatief sterk 
− Netjes (uiterlijk en attitude)  en beleefd 

 
Competenties: 

− Zelfstandig; proactief en doortastend 
− Inlevingsvermogen in organisatie en mensen 
− Mensen op hun gemak kunnen stellen 
− Goede omgang met respondenten: kunnen doorvragen, vermijden van gestuurde 

antwoorden, herkennen van sociaal wenselijke antwoorden 
− Goed beoordelingsvermogen 
− Klantgericht; pragmatisch, oplossingsgericht en creatief 

 

Wij bieden afwisselend werk met ruimte voor groei, eigen initiatief en creativiteit. Je werkt 
onder supervisie van een senior medewerker die je ondersteunt in je ontwikkeling. Het 
salaris is in overeenstemming met de functie, op basis van een nulurencontract voor één 
jaar.  
 
Werktijden en aantal uren zijn flexibel en afhankelijk van projecten. Je werkt meestal op 
locatie bij onze klanten. We gaan graag het gesprek met je aan. 
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie?  
Neem dan contact op met één van onze collega's.  
We zien je sollicitatiebrief met CV graag zo snel mogelijk tegemoet. 
 
Van Loveren & Partners  Tel: (024) 677 96 96 
Postbus 188 VLP@vanloverenpartners.nl 
664o AD  Beuningen www.vanloverenpartners.nl 


