
 

 

Sollicitatieformulier onderzoeker Consortium Academische Werkplaatsen 
Publieke Gezondheid Infectieziekten (CAPI) 

 

Vragen over het onderzoek 

1. Welk van de aandachtsgebieden heeft je 
voorkeur voor het doen van onderzoek? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 

Het programma Versterking 
Infectieziektebestrijding en Pandemische 
paraatheid (VIP) richt zich op de 
infectieziektebestrijding. Deze praktijkgerichte 
onderzoeken richten zich op deze negen 
onderwerpen: 
 

☐  Opkomende infecties (Emerging infections) 

☐  Infectiepreventie en technische 
hygiënezorg  

☐ Vaccinatiebereidheid  

☐ Het bereiken van groepen met een 
kwetsbare achtergrond voor maatregelen om 
infectieziekten te bestrijden 

☐ Paraatheid infectieziekten 

☐ Risicocommunicatie en risicoperceptie  

☐ Uitbraakonderzoek 

☐ Antimicrobiële resistentie  

☐ Vroege opsporing van infectieziekten 

☐ Anders, namelijk en eigen gekozen thema 
in overleg 

2. Heb je al een onderwerp waarop je je 
onderzoek wilt richten? 

☐   ja > vul onderaan het onderzoeksformulier   in en 

ga door naar vraag 3 

☐  nee  

Persoons- en contactgegevens 

Naam:       (Woon)adres:       

Geboortedatum:       Postcode, 
woonplaats: 

      

M/V/overig:       Telefoonnummer:       

Naam GGD nu 
werkzaam: 

      E-mailadres:       

Huidige functie:       Aanmelding voor: ☐  Promovendus 

☐ Jaaronderzoeker 

Huidig 
dienstverband: 

☐  Vast contract 

☐  Tijdelijk contract, tot: 

       

☐  Op uitzendbasis, via dit 

bureau:        

☐  Anders, namelijk:       

 

Beschikbaarheid in 
FTE’s:  
De minimum 
beschikbaarheid is 0,4-0,6 
fte voor een 
jaaronderzoeker en 0,8-1,0 
fte voor een promovendus 

1 fte = 36 uur/week 
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De aanvang van het onderzoek is zo spoedig 
mogelijk, maar houd wel rekening met een 
eventuele opzegtermijn voor je huidige 
functie.  
 

3. Wat is voor jou een haalbare startdatum?   Datum:   
 
 

4. Zeer waarschijnlijk komen er volgend 

jaar ook onderzoekplaatsen beschikbaar; 
lukt het je niet om dit jaar te starten, 
maar wil je wel graag volgend jaar, dan 
horen we dat ook graag. 

 

Ik kan niet starten in 2023, maar ik ben wel 
geïnteresseerd in een onderzoekplaats voor 

2024    ☐   ja ☐  nee (kruis aan) 

 

Voor 2024 heb ik interesse als: 

 jaaronderzoeker ☐    

 promovendus ☐   

5. Welke AWPG heeft je voor je voorkeur 
voor het uitvoeren van deze functie?   
Er is keuze uit: Amsterdam, Rotterdam, 
Nijmegen of Maastricht 

 

1e plaats:        

2e plaats:        

3e plaats:        

 

☐ Ik heb geen voorkeur voor een 
Academische Werkplaats  > einde vragenlijst, vul 

wel indien je een onderzoeksidee hebt, nog onderstaand 
onderzoeksformulier in 

6. Indien je een voorkeur AWPG hebt; wat 

is hiervan de reden? Hangt dat bijv samen 

met geografie en/of affiniteit of ervaring 

met de AWPG? 

 

      

 

 

BELANGRIJK! 

 

Voeg naast dit ingevulde sollicitatieformulier je CV en motivatiebrief toe, plus eventueel 
een uitwerking van je onderzoeksidee (zie onderzoeksformulier onderaan in dit 
document).  
 

Mail deze documenten naar CAPI@ggdzl.nl op uiterlijk datum 3 maart 2023. 

 

mailto:CAPI@ggdzl.nl
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Format onderzoeksformulier (max. lengte van 1 A4) 

Geef hieronder een korte beschrijving van je onderzoeksidee (onderwerp, relevantie, doel, design, 
populatie, methode)  
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