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Vacatures onderzoekers bij landelijk Consortium AWPG’en 

Infectieziekten 

 

Aanleiding 

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft GGD GHOR Nederland in april-mei 2022 de 

beleidsagenda Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid GGD’en 

opgesteld (ook wel VIP genoemd). Vooruitlopend op structurele versterking van de 

infectieziektebestrijding, richt de beleidsagenda zich op het oplossen van urgente 

kwetsbaarheden voor pandemische paraatheid op de korte termijn.  

Binnen het programma VIP 2023-24 zijn er mogelijkheden gecreëerd voor het versterken 

van de wetenschappelijke kennisinfrastructuur infectieziektebestrijding voor het vormen 

van een consortium van academische werkplaatsen infectieziektebestrijding en daarnaast 

voor het intensiveren van wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de praktijk van 

infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid.  

In januari 2023 is het Consortium Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid1 

Infectieziekten, CAPI genoemd, van start gegaan. CAPI is een samenwerkingsverband 

tussen de 5 AWPG’en in Nederland met het thema Infectieziekten. Dit betreft de 

werkplaatsen gevestigd in: 

- Amsterdam  -Sarphati   Projectleider Maria Prins  

- Rotterdam  -CEPHIR   Projectleider Hélène Voeten 

- Nijmegen -AMPHI    Projectleider Jeannine Hautvast 

- Maastricht  -Limburg    Projectleider Christian Hoebe  

- Leiden  -Noordelijk Zuid-Holland  Projectleider Addi van Bergen 

Voor meer info over de diverse AWPG’en zie  https://www.awpg.nl/thema/id/2/ 

De eerste 4 werkplaatsen bieden nu vanuit het consortium vacatures, Leiden volgt in een 

later stadium.  

 

Wat ga je doen?  

Op dit moment hebben de genoemde 4 academische werkplaatsen voor 2023 elk 4 

vacatures: voor 2 jaaronderzoekers en voor 2 promovendi. De startdatum is zo spoedig 

mogelijk na afronding van de selectieprocedure. Zeer waarschijnlijk komen er in 2024 

ook onderzoeksplaatsen, daar is nu nog geen toezegging voor mogelijk. Je mag je 

interesse hiervoor wel al kenbaar maken. 

 

 
1 AWPG: Een Academische Werkplaats Publieke Gezondheid (AWPG) is een samenwerkingsverband tussen GGD 

en Universiteit in de regio, vaak zijn er nog ander partijen aangesloten. De ambities van de AWPG’en zijn 
praktijkgericht onderzoek doen, ontwikkelde kennis in de praktijk laten landen en best practices ontwikkelen. 
Het doel hiervan is meer handelingsperspectief te bieden voor de praktijk en/of beleid van publieke gezondheid 
om zo bij te dragen aan het verbeteren van de publieke gezondheid 

https://www.awpg.nl/thema/id/2/
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Jaaronderzoeker:   

Als jaaronderzoeker ga je parttime gedurende een jaar een onderzoek doen naar een 

thema dat relevant is voor de praktijk van infectieziektebestrijding en pandemische 

paraatheid. Dit biedt je de kans om kennis te maken met het doen van wetenschappelijk 

onderzoek, je academisch te ontplooien en om een bijdrage te leveren aan het genereren 

van nieuwe wetenschappelijke inzichten in praktijk-gebaseerde problemen uit de 

infectieziektebestrijding. Daarnaast kan het ook dienen als verkenning om te ontdekken 

of je daarna verder wilt met onderzoek, bijvoorbeeld middels een PhD-traject.  

Misschien heb je zelf al een onderwerp wat je graag wilt onderzoeken, misschien wil je 

liever met de academische werkplaats in jouw voorkeursregio bespreken wat de 

mogelijkheden zijn.  

Dit is allebei bespreekbaar, maar het heeft onze duidelijke voorkeur dat je in elk geval 

een eigen onderzoeksidee binnen het thema infectieziekten aanlevert. 

 

Je zult als jaaronderzoeker zelf verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van het 

onderzoeksprotocol; het voorbereiden van het onderzoek (incl. ethische toetsing); het 

rekruteren van deelnemers en het verzamelen van data; het analyseren van de 

uitkomsten; en het schrijven van een wetenschappelijke publicatie over het onderzoek. 

Aan het einde van het jaar heb je een concept Nederlandse of internationale publicatie 

afgerond en een presentatie gegeven op een landelijk CAPI symposium. 

Je voert het jaaronderzoek uit bij 1 van de AWPG’en van CAPI en je wordt tijdens het 

onderzoek begeleid door een senior wetenschappelijke staf. 

 

De functie-eisen voor een jaaronderzoeker zijn; 

• Een afgeronde studie geneeskunde of een afgeronde masteropleiding  

gezondheidswetenschappen, sociale wetenschappen of vergelijkbare richting.  

• Op dit moment werkzaam bij een GGD of via een detachering werkzaam bij de 

GGD.  

• Kennis van het veld van infectieziektebestrijding.  

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.  

• Analytisch denkvermogen. 

• Beschikt over een enthousiaste en pro-actieve opstelling, sociale vaardigheden en 

kan goed in teamverband werken.  

• In staat zelfstandig een onderzoeksproject op te zetten  en uit te voeren. 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

• Aantoonbare affiniteit met onderzoek. 

• Het is een pré als de sollicitant: 

o ervaring heeft met wetenschappelijk onderzoek  

o zelf een goed wetenschappelijk onderbouwd en relevant 

onderzoeksvoorstel heeft dat aansluit bij een van de 9 thema’s (zie vraag 1  

van het sollicitatieformulier) en dit inlevert via het sollicitatieformulier 

(Max. 1 A4) 

 

Promovendus: 

Als promovendus ga je gedurende 4 jaar onderzoek doen naar een thema dat relevant is 

voor de praktijk van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid. Dit biedt je de 

kans je academisch te ontplooien en een bijdrage te leveren aan het genereren van 

nieuwe, wetenschappelijke inzichten in praktijk-gebaseerde problemen uit de 

infectieziektebestrijding en om aan het eind van het traject te promoveren door het 

schrijven van een proefschrift en deze te verdedigen. Misschien heb je zelf al een 

onderwerp wat je graag wilt onderzoeken, misschien wil je liever met de academische 

werkplaats in jouw voorkeursregio bespreken wat de mogelijkheden zijn.  

Dit is allebei bespreekbaar, maar het heeft onze duidelijke voorkeur dat je in elk geval 

een eigen onderzoeksidee binnen het thema infectieziekten aanlevert. 
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Als promovendus ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de 

onderzoeksprotocollen; het voorbereiden van de onderzoeken (incl. aanvraag [non]WMO 

verklaring); het rekruteren van deelnemers en het verzamelen van data; het analyseren 

van de uitkomsten; en het schrijven van wetenschappelijke publicaties over het 

onderzoek in overleg met je promotieteam. Aan het einde van de 4 jaar heb je meerdere 

internationale publicaties geschreven; presentaties gegeven op CAPI symposia en/of 

andere congressen; en een manuscript afgerond waarmee je kunt promoveren.  

Je voert het promotietraject uit bij 1 van de AWPG’en van CAPI en je wordt tijdens het 

onderzoek begeleid door het promotieteam van senior wetenschappelijke staf. Je 

promoveert aan de universiteit waar je AWPG een samenwerkingsverband mee heeft.  

 

De functie-eisen voor een promovendus zijn; 

• Studie geneeskunde of een afgeronde masteropleiding: 

gezondheidswetenschappen, sociale wetenschappen of vergelijkbare richting.  

• Op dit moment werkzaam bij een GGD of via een detachering werkzaam bij de 

GGD. 

• Ervaring in het doen van wetenschappelijk onderzoek. 

• Kennis van het veld van infectieziektebestrijding. 

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid  

• Analytisch denkvermogen. 

• In staat zelfstandig onderzoeksprojecten te ontwikkelen en uit te voeren. 

• Beschikt over een enthousiaste en pro-actieve opstelling, sociale vaardigheden en 

kan goed in teamverband werken. 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

o Het is een pré als de sollicitant zelf een goed wetenschappelijk onderbouwd 

en relevant onderzoeksthema heeft dat aansluit bij een van de 9 thema’s 

(zie vraag 1 van het sollicitatieformulier) en dit inlevert via het 

sollicitatieformulier (Max. 1 A4) 

 

 

 

 

Waar kom je te werken 

Je wordt gepositioneerd binnen de AWPG van jouw voorkeur. Mocht dat niet lukken, dan 

bespreken we graag andere mogelijkheden met jou qua standplaats.  

 

Wat bieden wij jou?  

• Een uitdagende en afwisselende functie in een prettige en informele werksfeer. 

• Voor de jaaronderzoeker een kans tot scholing en ontplooiing van academische 

vaardigheden. Voor de promovendus een kans voor ontwikkeling tot zelfstandig 

wetenschappelijk onderzoeker.  

• Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar voor een jaaronderzoeker of voor 2 

jaar voor een promovendus, met het oog op verlenging tot 4 jaar voor een volledig 

promotietraject. 

• Het is een functie voor ongeveer 0,4-0,6 fte voor een jaaronderzoeker en voor 0,8-

1,0 fte voor een promovendus. 

Het salaris wordt in overleg met de betreffende AWPG besproken en is afhankelijk van 

opleiding en ervaring. 
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Mocht je geïnteresseerd zijn in de functie van jaaronderzoeker of promovendus, vul dan 

het sollicitatieformulier in. Download het sollicitatieformulier op:  

https://www.academischewerkplaatslimburg.nl/onderzoeksthemas 

Je kunt tot uiterlijk 3 maart 2023 solliciteren. Stuur je sollicitatiebrief, CV en het 

sollicitatieformulier in 1 mailtje naar CAPI@ggdzl.nl 

Alle ingestuurde sollicitaties worden door de programmaleiders van CAPI beoordeeld. In 

een gezamenlijk overleg rond medio maart 2023 zullen zij bepalen welke sollicitanten al 

dan niet geschikt zijn voor de functie waarop zij gesolliciteerd hebben. Degenen die niet 

als geschikt beoordeeld worden, zullen van 1 van de projectleiders terugkoppeling 

ontvangen .  

De sollicitanten die in principe als geschikt beoordeeld worden, zullen op gesprek worden 

uitgenodigd bij een regionale AWPG in de 2e helft van maart. Hier volgt later meer info 

over.  

 

 

Meer weten?   

Neem voor vragen over de functie via mail contact op met:  

Elfi Brouwers, Programmacoördinator CAPI, standplaats AWPG Limburg   

CAPI@ggdzl.nl. Zij zal je vragen indien nodig aan de betreffende AWPG doorzetten. 

 

https://www.academischewerkplaatslimburg.nl/onderzoeksthemas
mailto:CAPI@ggdzl.nl
mailto:CAPI@ggdzl.nl

