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van Loveren & Partners  Kwaliteit in zorg

	

  

Van Loveren & Partners vraagt op korte termijn een 

adviseur onderzoek (m/v) 

 
Wie zijn wij? 
Van Loveren & Partners is een onderzoeks- en adviesbureau werkzaam in de zorg. Met ons 
team werken wij aan kwaliteit in zorg en welzijn. Onze kernactiviteit laat zich het beste 
omschrijven als een cliëntgerichte aanpak om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te 
verbeteren. Met een basis van onderzoek werken we samen met medewerkers en 
management binnen organisaties aan ontwikkeling. 
 
Op landelijk niveau voert ons bureau toonaangevende onderzoeken uit. Toegepast 
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. 

Ten aanzien van je werkzaamheden kun je denken aan: 
− begeleiden van onderzoeks- en adviestrajecten 
− geven van trainingen en workshops 
− geven van waardevolle, kritische feedback aan organisaties in de (ouderen)zorg 
− schrijven van onderzoeks- en adviesrapporten  
− opstellen van voorstellen en offertes 
− inhoudelijk meedenken met onderzoek en innovatie 
− actief meewerken aan realiseren van omzet en opbouwen van je netwerk 

 
Wil je ons team versterken, dan verwachten we van je: 

− Kennis en werkervaring in de (ouderen)zorg 
− Kennis van actuele landelijke ontwikkelingen 
− Advies- en trainingsvaardigheden 
− Ervaring met toegepast onderzoek 
− Ervaring in coördinatie van projecten 
− Ondersteuning van senior adviseur in diverse projecten 
− Een academisch werk- en denkniveau 
− Een enthousiaste en ondernemende inbreng 
− Een resultaatgerichte werkhouding 

 

Wij bieden afwisselend werk met ruimte voor groei, eigen initiatief en creativiteit. Je werkt 
onder begeleiding van een senior medewerker die je ondersteunt in je ontwikkeling. Je 
krijgt de vrijheid om van je baan je succes te maken; eigen invulling wordt gewaardeerd! 
Je kunt rekenen op een marktconform salaris en vakantiedagen die we afstemmen op 
jouw behoefte. 
 
Heb je interesse en wil je meer informatie, neem dan contact op met Joris van Loveren.  
We zien je sollicitatiebrief met CV graag binnen twee weken tegemoet. 
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