
 

  

Ben Sajet Centrum | Centrum voor kennisontwikkeling en innovatie in de zorg 

Het Ben Sajet Centrum is op zoek naar een 
 

Programmaleider 
 

voor de programma’s  

- kansen en uitdagingen van mensen met een verstandelijke beperking in de grote 
stad; 

- diversiteit en dementie in de grote stad en/of 
- leren, verbeteren en implementeren in de zorg voor kwetsbare ouderen en de zorg 

voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Zorg vernieuwen en structureel verbeteren. Dat is het doel van het Ben Sajet Centrum. Daarbij 
gaat het om betekenisvol leven van ouderen en mensen met een beperking. Maar ook om 
betekenisvol werken. Dit doen wij door onderzoek, praktijk en onderwijs met elkaar te 
vervlechten. 

Het Ben Sajet Centrum is een academische werkplaats op het terrein van de ouderenzorg en 
gehandicaptenzorg. We zijn een netwerkorganisatie waarin we zorg, onderzoek, 
beroepsopleiding, beleid en ervaringsdeskundigheid met elkaar verbinden. Met ons werk 
proberen we een bijdrage te leveren aan de best mogelijke ondersteuning en zorg voor 
mensen met kwetsbaarheid. Wij houden ons bezig met onderzoek, ontwikkeling en 
implementatie ten behoeve van, en in nauwe samenwerking met, de praktijk en de 
opleidingen in Amsterdam e.o. Het onderzoek is gericht op reflectie en evaluatie van huidige 
vormen van ondersteuning en zorg binnen de bredere context van de samenleving en het 
overheidsbeleid. Bij ontwikkeling en implementatie gaat het om innovatie van ondersteuning, 
zorg en opleidingen. Het perspectief van de mensen zelf en hun naasten staat centraal.  

De activiteiten van het Ben Sajet Centrum zijn ondergebracht in verschillende programma’s 
met elk een eigen inhoudelijke focus. Binnen deze programma’s werken onderzoekers, 
professionals, vertegenwoordigers van de opleidingen en ervaringsdeskundigen samen aan 
structurele verbetering van de langdurige zorg. Voor drie van deze programma’s zoeken wij 
een programmaleider. Zie de website van het Ben Sajet Centrum voor meer informatie over de 
programma’s en projecten van de afgelopen jaren. 

We zijn op zoek naar een ondernemende programmaleider die de mogelijkheden van 
intensieve samenwerking tussen onderzoek, zorgpraktijk en opleidingen weet te benutten om 
echte meerwaarde voor ouderen en/of mensen met beperkingen te realiseren. Iemand die 
oog heeft voor sterk onderzoek én dit weet te vertalen naar praktische verbeteringen voor de 
zorg en opleidingen. De programmaleider zal in samenwerking met de betrokken hoogleraar 
en/of lector en de directeur van het Ben Sajet Centrum het programma verder tot 
ontwikkeling brengen.  
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Dit betekent meer concreet: 

- het verbinden van wetenschap, praktijk en onderwijs in de projecten van het 
programma, o.a. door intensieve samenwerking met vertegenwoordigers van de aan 
het Ben Sajet Centrum verbonden onderzoeks-, onderwijs- en zorginstellingen; 

- het doen van wetenschappelijk onderzoek en begeleiden van onderzoekers bij de 
uitvoering van projecten; 

- coördinatie van de projecten binnen het programma; 
- aanspreekpunt zijn voor het programma binnen en buiten het Ben Sajet Centrum; 
- organiseren van de communicatie vanuit het programma; 
- budget verwerven voor extra projecten binnen dat programma;  
- bijdragen aan de synergie tussen het eigen programma en de andere Ben Sajet 

programma’s en activiteiten. 

De kandidaat legt makkelijk contact en weet contacten uit te bouwen tot betekenisvolle 
allianties. We zoeken een echte inhoudelijke samenwerker en netwerker die beschikt over: 

- academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur gepromoveerd in de sociale of 
medische wetenschappen; 

- aantoonbare inhoudelijke expertise of affiniteit op één van thema’s van de genoemde 
programma’s; 

- een ondernemende, zelfsturende houding; 
- een praktische en pragmatische instelling; 
- ervaring met verwerven van (onderzoek)subsidies;  
- ervaring met begeleiden van onderzoekers; 
- een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne. 

 
Het salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 4.737,- en maximaal 
€ 5757,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (schaal 12 van de CAO 
Onderzoeksinstellingen). Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld.  
De aanstelling betreft 4 dagen per week of minimaal 2 dagen per week, bij voorkeur in 
combinatie met een aanstelling bij één van de partners van het Ben Sajet Centrum1.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Han Spanjaard, 
han.spanjaard@bensajetcentrum.nl.  
Stuur uw sollicitatie met CV vóór 29 juni 2021 naar hetzelfde mailadres. 

 

1 Bij het Ben Sajet Centrum zijn aangesloten en vertegenwoordigd in het bestuur: academische partners, 
onderwijspartners en zorgpartners, allen uit de grootstedelijke omgeving: 
- Amsterdam UMC (locaties AMC+VUmc); 
- Universiteit van Amsterdam; 
- Vrije Universiteit; 
- Hogeschool van Amsterdam; 
- Hogeschool InHolland; 
- ROC van Amsterdam; 
- Cordaan, werkzaam op het terrein van de thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ; 
- Amsta, werkzaam op het terrein van de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg; 
- Amstelring, werkzaam op het terrein van de thuiszorg en ouderenzorg; 
- Ons Tweede Thuis, werkzaam op het terrein van de gehandicaptenzorg; 
- Amsterdam Health & Technology Institute (AHTI); 
- Stichting Actief Burgerschap. 


