VACATURE

Onderzoeker in Opleiding 'Healthy Habits start early' (fulltime)
sociale geneeskunde VUmc - in samenwerking met VU, UM en EMC

Voor het stimuleren van een gezonde gedragsomgeving voor tieners in Amsterdam zijn wij
op zoek naar vier ambiteuze onderzoekers in opleiding.
Werkomgeving
Het ´Healthy Habits start early' project is gericht op jongeren van 10 tot 14 jaar met een
lage sociaaleconomische status, afkomstig uit verschillende etnische groepen. In een
nationaal samenwerkingsverband gaan we samen met de jongeren zelf op zoek naar
nieuwe manieren om gezonder gedrag (voeding, lichamelijke activiteit, zit- en slaapgedrag)
aan te nemen en vol te houden. Het doel is om de omgeving zodanig te veranderen dat
gezond gedrag gestimuleerd en ongezond gedrag ontmoedigd wordt. De manier waarop
dit vormgegeven wordt bepalen we in samenwerking met de jongeren zelf, alsook met
andere relevante actoren (waaronder ouders, scholen, supermarkten en hulpverleners). We
baseren dit bovendien op kennis over kenmerken van subgroepen (bijv. meisjes en jongens
en specifieke etnische groepen zoals kinderen van Turkse of Marokkaanse afkomst).
Het project wordt uitgevoerd in Amsterdam Oost door een consortium van:
- Vooraanstaande onderzoekers in Nederland op dit terrein (AMC, VUmc, Vrije Universiteit
Amsterdam, Erasmus MC en Universiteit Maastricht);
- Partijen in de publieke gezondheidszorg die de interventies in de praktijk zullen uitvoeren
en verder verspreiden (Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht en GGD Amsterdam);
- En private partners die de ontwikkeling en implementatie van effectieve en innovatieve
interventies kunnen versterken (o.m. Albert Heijn, THNK Social Enterprise en Vondelgym).
Wij zijn op zoek naar vier onderzoekers in opleiding (OiO) met allen een eigen focus: 1)
Gezinnen (aanstelling bij Universiteit Maastricht), 2) School (VUmc), 3) Buurt (VU) en 4) Zorg
(Erasmus MC).
Werkzaamheden
Een belangrijk deel van het project zal gericht zijn op een gedegen krachtenveldanalyse,
behoefteanalyse, veldobservaties en co-creatie met de doelgroep. Met de opgedane kennis
en inzichten wordt een programma ontwikkeld dat in gezinnen, basisscholen, middelbare
scholen, en de buurtomgeving van de doelgroep integraal geïmplementeerd wordt, alsook
in de ondersteuning en zorg voor kinderen en adolescenten met obesitas.
Jij, als één van de vier nieuwe onderzoekers in opleiding (OiO) krijgt een eigen
aandachtsgebied (gezin, school, buurt of zorg) waarbij je nauw samenwerkt. Met elkaar,
maar ook met de andere partners binnen dit project. De effecten van de interventies op,
onder andere gedrag, gewichtsstatus en leefbaarheid van de buurt zullen worden gemeten
aan de hand van vragenlijsten (ouders en kinderen), interviews, accelerometers,
systematische observaties en antropometriemetingen bij de kinderen. Je voornaamste taken
en verantwoordelijkheden:
- bijdragen aan de opzet en uitvoering van het onderzoek;
- uitvoeren van de kwantitatieve en kwalitatieve data verzameling;
- analyseren van de onderzoeksresultaten en publiceren in wetenschappelijke tijdschriften,
resulterend in een wetenschappelijke dissertatie;
- presenteren van de resultaten op (inter)nationale bijeenkomsten en congressen;
- verwerken van de resultaten in aanbevelingen en producten die direct bruikbaar zijn voor
praktijk en beleid;
- participeren in de bredere gemeente-, beleids-, en onderzoeksnetwerken waarbinnen het
programma wordt ontwikkeld.
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Je profiel
De interventies van het project richten zich op Amsterdam-Oost, maar met de uiteindelijke
bedoeling om kennis en methoden te ontwikkelen die in heel Nederland en daarbuiten
toepasbaar zijn. Jij bent daarom een kandidaat met ambitie. Je neemt hiervoor de volgende
kwaliteiten mee:
- Een afgeronde MSc opleiding in een relevante discipline zoals voedingswetenschappen,
bewegingswetenschappen, gezondheidswetenschappen, geneeskunde, of (sociale)
psychologie;
- Aantoonbaar in staat om te werken in een multidisciplinaire omgeving;
- Je bent geïnteresseerd in en hebt kennis over het bevorderen van gezond gedrag;
- Het is een pré wanneer je ervaring hebt met interventieontwikkeling, implementatie en/of
evaluatie en met kwantitatief en kwalitatief onderzoek;
- Uitstekende Nederlandse en Engelse schriftelijke en mondelinge communicatieve
vaardigheden;
- Je beweegt en communiceert makkelijk met de doelgroepen kinderen en ouders met een
lage sociaal economische status, uit verschillende etnische groepen;
- Je bent daadkrachtig, flexibel, analytisch en ook creatief en goed in organiseren.
- Je bent omgevingsbewust van de context in Amsterdam-Oost, waaronder de politiekbestuurlijke context en handelt daar ook naar. Daarnaast ben je in staat om integrale
samenwerking te stimuleren en participatief te werken en onderzoeken.
Onze arbeidsvoorwaarden
Salarisschaal: OIO/P - het salaris is afhankelijk van het instituut van aanstelling, bruto bij
een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring).
Wij bieden een fulltime contract als onderzoeker in opleiding / promovendus voor bepaalde
tijd van 12 maanden, bij goed functioneren gevolgd door een verlenging voor een periode
van 3 jaar. Het project wordt gefinancierd door de Hartstichting en ZonMw.
Kijk voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden op:
- arbeidsvoorwaarden VUmc (voor focusonderwerp School)
- arbeidsvoorwaarden Maastricht Universiteit (voor focusonderwerp Gezin)
- arbeidsvoorwaarden Vrije Universiteit (voor focusonderwerp Buurt)
- arbeidsvoorwaarden Erasmus MC (voor focusonderwerp Zorg)
Bijzonderheden
De eerste sollicitatieronde vindt plaats op vrijdag 16 juni 2017 in Amsterdam-Oost. Deze
ronde bestaat uit zes korte interviews van in totaal anderhalf uur. Op deze manier kan jij
zoveel mogelijk van de projectleden en -begeleiders ontmoeten en kunnen wij je
verschillende competenties toetsen en evalueren. Daarnaast gebruiken we de
interviewrondes om te kijken welke onderzoeksfocus het beste bij je past en hoe je je
verhoudt tot het bredere team van OiO’s en begeleiders.
Het is mogelijk, maar niet noodzakelijk om in je sollicitatiebrief een voorkeur aan te geven
voor één van de vier focusonderwerpen (gezin, school, buurt of zorg).
Kijk voor meer informatie over de werkomgeving op:
- website Jeugd en Gezondheid
- website Maastricht University, School Nutrition and Translational Research Metabolism
- website VU Health Sciences
- website Centrum Gezond Gewicht
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Het is voor nieuw aangestelde medewerkers verplicht om bij indiensttreding een VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Je dient hiervoor in het bezit te zijn van een
DigiD.
Meer informatie
Voor inhoudelijke informatie over de OiO posities met een focus op (1) gezinnen, (2)
school, en (3) buurt kun je terecht bij prof. dr. M. Chin A Paw, VUmc via 020-4448203 of
prof. dr. Stef Kremers, UM via 043-3882431.
Voor inhoudelijke informatie over de OiO positie met een focus op (4) zorg kun je terecht
bij prof. dr. Jaap Seidell, Vrije Universiteit via 020-5986995, of dr. Erica van den Akker,
Erasmus MC, via 06-20596104.
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Cees Knottnerus,
corporate recruiter VUmc via telefoonnummer: 020-4445635.
Je kan tot en met 24 mei 2017 solliciteren via de volgende link:
https://www.werkenbijvumc.nl/vacatures/onderzoeker-in-opleiding-healthy-habits-startearly/
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