Opdracht Kenniscentrum Health Innovation
Inleiding
De Haagse Hogeschool heeft recent zeven kenniscentra
opgericht om de kwaliteit, de impact en de zichtbaarheid van
het praktijkgerichte onderzoek te vergroten. In het
kenniscentrum Health Innovation bundelen zeven lectoraten
haar krachten om de positieve gezondheid van kwetsbare
burgers in de regio te bevorderen door de inzet van sociaaltechnologische innovaties. Meer specifiek richt het onderzoek
zich op: gezonder leven, langer zelfstandig thuis wonen en
sneller herstel na zorgbehandeling.
Het kenniscentrum willen we samen met publieke en private partners door ontwikkelen tot een Centre
of Expertise. Daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken!
Opdracht
In de periode van 1 juli 2020 tot 1 december 2020 wil het kenniscentrum een aantal concrete stappen
zetten om een meerjarige strategie te ontwikkelen. Wil jij het kernteam van het kenniscentrum
ondersteunen door:
1. Het ontwikkelen van een meerjarige strategie en het schrijven van een meerjarenplan
(businessplan) voor het CoE, op basis van de kritische zelfreflectie en het jaarplan 2020 in nauwe
samenwerking met interne en externe partners. In dit plan is er expliciet aandacht voor de missie,
doelstellingen, verbinding met onderwijs, betrokkenheid externe partners, groeiscenario en een
inverdien-strategie.
2. Organisatie van minstens twee activiteiten van het centrum, gericht op interne en externe actoren,
ten behoeve van de profilering van het Centre of Expertise en de ontwikkeling van de meerjarige
strategie.
3. Marktonderzoek naar potentiele klanten waarbij de klantwens wordt vertaald naar een kans voor
het kenniscentrum. Hierbij signaleer je ontwikkelingen en zie je kansen van en voor bedrijven, met
focus op de regio Haaglanden.
Eisen bij de uitvoering van de opdracht
• Intensieve samenwerking/ afstemming met het kernteam en programmateam bestaande uit 7
lectoren
• Betrekken van de relevante interne en externe stakeholders
• Gebruikmaken van de ondersteuning die wordt geleverd door de Hogeschool.
• Opereren binnen de visie van De Haagse Hogeschool op onderzoek en onderwijs en daarbij
behorende vigerend beleid.
Gezien de zich ontwikkelende context van de organisatie van onderzoek op De Haagse Hogeschool kan
van de inhoud van deze opdracht in goed overleg worden afgeweken. Van de opdrachtnemers wordt
hierbij flexibiliteit verwacht.

Eisen aan opdrachtnemers
We stellen de volgende eisen aan de persoon die deze opdracht voor ons uitvoert.
• Afgeronde universitaire master in een relevant gebied (zoals, maar niet uitsluitend gezondheid en
beleid, zorgwetenschappen, management in de zorg)
• Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van het initiëren en coördineren van praktijkgericht
onderzoek
• Aantoonbare affiniteit met gezondheid en preventie
• Aantoonbare organisatie-sensitiviteit, met name in de context van het hoger onderwijs of
vergelijkbare professionele organisaties.
• Specifieke kennis en ervaring met geslaagde subsidie trajecten strekt tot aanbeveling
Voorwaarden
• Opdracht op externe basis voor de duur van 5 maanden (1 juli 2020 tot 1 december 2020).
• Je bent beschikbaar voor inzet van 16-20 uur per week.
• Je dient een all-in tarief op te geven met een bandbreedte van € 50,- en € 75,- als uurtarief. Indien je
geen uurtarief kenbaar maakt, dan kunnen wij helaas je inschrijving niet in behandeling nemen.
Procedure
Wij nemen ook zelf contact op met drie bureaus/ zzp’ers met de vraag een offerte uit te brengen voor
deze opdracht. Je kunt direct en uitsluitend per mail reageren op deze opdracht door online jouw CV en
offerte te mailen aan b.j.w.thomassen@hhs.nl
De uiterste reactiedatum is 25 juni.
In de selectie zullen wij de volgende stappen zetten:
• Toetsen CV’s en offertes aan de hierboven geformuleerde eisen
• Uitnodigen van kandidaten die voldoen aan de minimale eisen voor een persoonlijk gesprek om de
gewenste competenties en ervaring voor deze opdracht te toetsen.
• Definitieve keuze op basis van dit gesprek
Meer informatie en contact
Voor meer informatie over deze opdracht kun je contact opnemen met Bregje Thomassen, via
telefoonnummer 06-39077938 of via e-mailadres b.j.w.thomassen@hhs.nl

