
1. Verstevigen inbedding onderzoek binnen cluster langdurig verblijf en wonen van Lentis 

  
Een belangrijke taak van een nieuwe senior onderzoeker is de inbedding van het onderzoek binnen het cluster 
een boost te geven. We willen toe naar een situatie waarin onze onderzoekers nagaan wat er nodig is in de 
dagelijkse zorg, kennis die met onderzoek is opgedaan delen in de teams, interventies inbedden in de teams, 
maar ook nagaan welke kennis vanuit andere bronnen (bv generieke modules, richtlijnen, wetenschappelijke 
literatuur) nog ontbreekt. 
  

2. Voortrekkersrol in lopende en nieuwe onderzoeksprojecten   

 
De senior onderzoeker heeft een belangrijke voortrekkende rol in een aantal onderzoeksprojecten. Het gaat dan 
om al lopende onderzoeksprojecten, zoals het onderzoek naar de klinische waarde van de Cognitive Assessment 
Scale (CAI), het voortzetten van het Maatjesproject middels het schrijven van een onderzoeksvoorstel en 

vervolgonderzoek naar cognitieve rehabilitatie interventies die we hebben onderzocht, zoals Cognitieve Adaptatie 
Training en CIRCuiTS. Ook verwachten we van de senior onderzoeker dat hij/zij in samenwerking met de 
cliënten, hulpverleners en andere onderzoekers nieuwe ideeën voor onderzoek ontplooit.   
Daarnaast krijgt de senior onderzoeker de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van masterstudenten en 
andere opleidelingen bij hun these en/of klinische stage.  
 

3. Werving van fondsen  

  
Een belangrijke taak van de senior-onderzoeker zal het werven van fondsen zijn. Deze fondsen worden ingezet 
om het onderzoek te financieren en daarmee de dagelijkse zorg aan onze cliënten zo min mogelijk financieel te 
belasten. 
  

4. Versteviging opleidingsfunctie GRIP  

  
Inmiddels is er zowel binnen als buiten Lentis steeds meer vraag naar de interventies die wij 
onderzoeken/hebben onderzocht. De senior onderzoeker krijgt een leading rol in het geven van de verschillende 
trainingen, het door ontwikkelen van trainingen en het verzorgen van de 'marketing' van deze trainingen. Bij dit 
alles is het trainen en opleiden van verschillende professionals en stagiairs van groot belang. De senior 
onderzoeker organiseert stage- en opleidingsplekken en begeleidt deze stagiairs (mede).  
 

5. (Inter) nationale inbedding   

 
Standplaats van de senior onderzoeker is Lentis, cluster ART locatie Zuidlaren. De GRIP-onderzoeksgroep is 
verder stevig ingebed in de afdeling Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie van de Rijksuniversiteit 
Groningen en het lectoraat Maatschappelijke Participatie van Mensen met Psychische Beperkingen van de 
Hanzehogeschool. Op basis van het profiel van de senior-onderzoeker zal tevens gekeken worden naar de 
mogelijkheid voor een onbezoldigde aanstelling bij de Rijksuniversiteit Groningen om zo de verbinding met het 
wetenschappelijk netwerk te verstevigen. Tenslotte zal de senior-onderzoeker de gelegenheid krijgen een rol te 
verwerven in landelijke netwerken rondom ART, zoals binnen Stichting Phrenos, Stichting HIC, radicale 
vernieuwing GGZ, AKWA etc. Via deze netwerken kunnen we de visie van ons onderzoek en onze 
onderzoeksresultaten aan een breder publiek kenbaar te maken, een stem te krijgen in (nieuwe) nationale en 
internationale bewegingen en bovendien het cluster te voeden met kennis over deze nieuwe bewegingen.    
 

 


