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Algemene informatie
Nadat je een bachelor Gezondheidswetenschappen (bv. Gezondheid en Maatschappij) met de masterspecialisatie Health
and Society hebt afgerond, zijn er veel verschillende soorten banen waar je terecht kunt komen. Bij een brede studie hoort
ook een breed aanbod aan banen! Welke baan past bij jou?
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Voorkomende functies:
• Adviseur/Consultant
• Beleidsmedewerker
• Docent
• PhD/Post-Doc
• Projectmedewerker
• Onderzoeker
Deze functies kun je uitvoeren bij verschillende organisaties, zoals een zorginstelling, een hogeschool, een universiteit, een onderzoeksinstelling, een gezondheidsgerelateerd bedrijf of het ministerie.
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Het overzicht van de banen van afgestudeerden is gebaseerd op de huidige functie van 71 Nederlandse studenten.
De informatie is verkregen via LinkedIn en internet in 2014.
Meer weten?
Bachelor Gezondheid en Maatschappij
Website: www.wageningenuniversity.nl/bgm
E-mail: bgm@wur.nl
Masterspecialisatie Health and Society
Website: www.wageningenuniversity.eu/mhs
E-mail: mhs@wur.nl
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EVA ENGELAGE
APPLICATIECOÖRDINATOR ELEKTRONISCH PATIENTEN
DOSSIER (EPD) IN HET AMPHIA ZIEKENHUIS
In de master leer je om situaties met een brede blik en uit
verschillende invalshoeken te bekijken. Dit komt goed van pas
in mijn werk omdat ik nu de brug ben tussen twee verschillende werelden (techniek/ICT professionals tegen over de
medische staf). Van beide werelden weet ik een beetje en ik kan me in beide kanten
inleven. Als applicatiecoördinator van het Elektronisch Patiënten Dossier ben ik vooral
bezig met het implementeren en optimaliseren van het systeem. Dat betekent dat ik
nieuwe onderdelen bouw en bestaande onderdelen aanpas. Dit alles naar aanleiding
van overleg met onder andere artsen, verpleegkundigen en laboranten. Bij het inrichten van het systeem letten we voornamelijk op de gebruiksvriendelijkheid en patiëntveiligheid. Ik vind het fijn om mensen te kunnen helpen en het werkproces makkelijker voor ze te maken. Op deze manier kunnen artsen efficiënter en veiliger werken en
hebben ze bijvoorbeeld meer tijd voor hun patiënten. Je fungeert als brug tussen de
techniek en de eindgebruikers binnen het ziekenhuis. Bovendien krijg ik ontzettend
veel kansen. Zo mocht ik voor een training over het EPD systeem naar Amerika en er
werden me al snel veel verantwoordelijkheden toevertrouwd.

3

YVONNE PETERS
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKSMEDEWERKER BIJ
IQ HEALTHCARE, RADBOUDUMC
In 2010 heb ik de masterspecialisatie Health and Society afgerond. De Master was een goed vervolg op mijn Bachelor en
een goede start van mijn carrière. Na mijn studie heb ik rondgereisd in Tanzania en heb ik kort gewerkt in het Catharina
Ziekenhuis. Sinds oktober 2011 werk ik als onderzoeksmedewerker bij IQ Healthcare.
Dit is een onderzoeksinstituut binnen het Radboudumc. Ik houd me bezig met onderwerpen als huisartsenposten, ambulancezorg, patiëntenervaringen, medische applicaties, operatieve veiligheid, fysiotherapie en taakherschikking in de zorg. De taken die
ik uitvoer zijn zeer gevarieerd: opstellen vragenlijsten, dataverzameling, statistische
data-analyse, rapportage etc. Geen enkele dag is voor mij hetzelfde. Soms ben ik ook
op locatie en breng ik een bezoek aan een ziekenhuis of een huisartsenpraktijk. Naast
mijn collega`s heb ik ook contact met experts uit het veld, zorgverleners en patiënten.
Gelukkig is er binnen mijn werk veel ruimte voor eigen invulling, eigen initiatief en
ontwikkeling. Voorlopig ben ik nog van plan onderzoeksmedewerker te blijven omdat
ik het erg naar mijn zin heb. Maar als er een mooi promotietraject of een andere uitdaging op mijn pad komt, zal ik dat zeker overwegen.
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LISE ALBERS
PROJECTMEDEWERKER RIVM –
CENTRUM GEZOND LEVEN (CGL)
Ik heb de masterspecialisatie Health and Society in 2013
afgerond. Tussen het eerste jaar en het tweede jaar van
mijn master heb ik nog een bestuursjaar gedaan. Tijdens de
master heb ik vooral veel geleerd tijdens de Academic Consultancy Training, het afstudeervak en de stage. Bij deze onderdelen kon ik mijn passie
optimaal ontwikkelen. De kansen om me buiten de studiebanken verder te oriënteren
waren voor mij de hoogtepunten van mijn master.
Tijdens mijn stage bij het CGL viel alles samen: de onderwerpen jongeren, onderwijs,
gezondheid, leefstijl en lokale gezondheidsprojecten kwamen hier allemaal aan bod.
Na mijn stage heb ik een baan aangeboden gekregen bij het Centrum Gezond Leven.
Het CGL zet zich, samen met partners als GGD’en, gemeenten en gezondheidsbevorderende instituten, in voor publieke gezondheid. Het programma Gezonde School ondersteunt gezondheidsbevordering binnen het onderwijs. Binnen het programma werk
ik voor twee projecten. Ik ben de contactpersoon voor de scholen die een aanvraag
bij ons doen voor ondersteuning. Zo spreek ik directeuren van scholen door heel het
land die advies willen over Gezonde School en de mogelijkheden voor ondersteuning.
Ik krijg dus veel mee wat er in de praktijk gebeurt. Wat ook leuk is: Op vrijdag heb ik
Twitter-dienst en zorg ik ervoor dat er interessante ‘gezonde’ tweetjes via het Gezonde
School-account de lucht in gaan.
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CARMEN VOOGT
PHD-KANDIDAAT BIJ RADBOUD UNIVERSITEIT
NIJMEGEN
In november 2009 heb ik de Master Health and Society afgerond. Het opdoen van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden over gezondheidsbevordering vond ik heel leuk en interessant aan deze Master. De toegankelijkheid van de docenten in
combinatie met het samenwerken met gemotiveerde medestudenten hebben ervoor
gezorgd dat ik een hele fijne studietijd heb gehad. Na het afronden van de Master heb
ik een promotieonderzoek gedaan aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied
van alcoholpreventie. Zo heb ik de effectiviteit van een korte online alcoholinterventie
(‘Wat Drink Jij’: www.watdrinkjij.nl) bij zwaar drinkende jongeren in de leeftijdscategorie van 15-24 jaar geëvalueerd. Het doel van de ‘Wat Drink Jij’ interventie is om het
alcoholgebruik bij zwaar drinkende jongeren te reduceren. Tijdens het promotieonderzoek heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met het ontwikkelen van de ‘Wat Drink Jij’
interventie, het verzamelen en analyseren van de onderzoeksgegevens, het schrijven
van wetenschappelijke artikelen en het geven van onderwijs. De grote vrijheid in het
vormgeven van je onderzoek, de vele mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen door het
volgen van cursussen, workshops en seminars in binnen- en buitenland en het houden
van presentaties op (inter)nationale congressen vond ik de leukste aspecten van de
Aio baan. Momenteel werk ik als postdoc aan een vierjarig onderzoek dat zich richt op
de rol van het drinkgedrag van ouders op de ontwikkeling van kennis over alcohol bij
kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar.

WILMA BOL
WHOLE PERSON HEALTH NETWORKER BIJ
THE MISSION MEDICAL PRACTICE, LONDEN
Na mijn masterspecialisatie Health and Society ben ik naar
Londen vertrokken, om daar te gaan werken voor The Mission
Medical Practice. Een jaar geleden heb ik mijn tanden gezet
in een Pilot van een huisartsenpraktijk in Tower Hamlets, een
van de meest achtergestelde wijken van Londen. Het invoeren van een ‘Whole Person Health’ visie op gezondheid past helemaal in mijn straatje. We zijn nu een ‘Whole
Person Health’ clinic aan het opzetten, waarbij patiënten met complexe gezondheidsproblemen worden uitgenodigd om hun verhaal te vertellen. Daar kunnen ze hun ‘life
story’ delen met drie verschillende professionals. Deze professionals focussen zich op
medische, sociaal/emotionele, spirituele, lifestyle en omgevingsfactoren. Vervolgens
worden de patiënten gecoacht, doorverwezen en gestimuleerd om zelf stappen te
ondernemen die hun gezondheid verbeteren. Luisteren en ‘Guidance’ zijn daarbij de
sleutelwoorden. De NHS is geïnteresseerd in deze pilot. Mocht in de evaluatie blijken
dat het welzijn van patienten verbetert en het programma kosteneffectief is, dan is er
grote kans dat de pilot uitgerold wordt naar andere huisartsenpraktijken in London.
Ik ben verrast door de starheid van de medische wereld, dat ze vastzitten in het
biomedische model. Ik zie nu in dat Health & Society aan het pionieren is met een
positieve kijk op gezondheid. Zelfs voor de huisartsen blijft het moeilijk te realiseren
dat hun patiënten misschien meer nodig hebben dan antidepressiva.
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JANNEKE DE WILDT
RIJKSTRAINEE OP HET MINISTERIE VAN
VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT (VWS)
In 2012 heb ik de masterspecialisatie Health and Society
afgerond. Na twee eerdere functies ga ik nu aan de slag als
Rijkstrainee bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport. Het Rijkstraineeprogramma houdt in dat ik de aankomende twee jaar aan het werk ga op verschillende werkplekken bij de Rijksoverheid.
De bedoeling is dat ik me ontwikkel tot een breed inzetbare beleids-, staf-of projectmedewerker. Ik ben samen met zeven andere rijkstrainees bij VWS aangenomen. We
zitten allemaal op een andere werkplek, maar doen gelukkig ook veel dingen samen
vanwege het (opleidings)programma en de vele kennismakingen. Op dit moment zit ik
zelf bij de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie, bij de afdeling Lichaamsmateriaal. Ik ga me de komende negen maanden bezighouden met orgaandonatie
en de weefselketen in Nederland. Een heel interessant onderwerp dat veel mensen in
Nederland raakt! Hierna volgt er een half jaar detachering, waarin ik hoop naar het
buitenland te kunnen (bijvoorbeeld naar Brussel of de WHO). De laatste 9 maanden
van het programma ga ik weer aan de slag bij VWS of bij een buitendienst, zoals het
RIVM of IGZ (Inspectie Gezondheidszorg).
Het Rijkstraineeprogramma biedt veel kansen om te leren, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Dat maakt het voor mij een erg interessant programma. Daarnaast zet ik me
graag in voor de gezondheid van heel Nederland, en waar kan dit nou beter dan bij
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport?
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CARLIJN WENTINK
DOCENT HEALTH & SOCIETY,
WAGENINGEN UNIVERSITY
Toen ik nog studeerde werkte ik al als student-assistent in
verschillende vakken. Dat betekende dat ik de docenten ondersteunde bij het nakijken van opdrachten en het geven van
college. Toen dat collegejaar afgelopen was, kwam er een vacature als docent bij HSO en daar heb ik op gesolliciteerd. Als docent geef ik onderwijs
in drie vakken van de bachelor Gezondheid en Maatschappij, begeleid ik studenten bij
het schrijven van hun BSc- of MSc-scriptie en doe ik onderzoek. Ook ben ik veel bezig
met het verbeteren van vakken op basis van nieuwe ontwikkelingen en didactische
inzichten. Ik vind mijn baan ontzettend leuk. Vooral de interactie met studenten en
het bedenken van creatieve oplossingen om onderwijs beter en leuker te maken vind
ik erg leuk. Daarnaast heb ik hele leuke collega’s met wie ik graag samen werk. Ik
merk dat ik veel heb gehad aan het vele groepswerk, presenteren en de academische
vaardigheden. In de opleiding leer je goed samenwerken en ideeën uit andere disciplines begrijpen. Dat komt nu vaak goed van pas! Mijn tip voor huidige studenten is:
pak tijdens je opleiding de mogelijkheden aan om ergens mee te lopen of een stage te
doen, dan krijg je een veel beter beeld over wat je kunt doen en wat je leuk vindt.
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AMBER BOSMAN
JUNIOR ADVISOR BIJ SCHUTTELAAR & PARTNERS
In 2012 ben ik afgestudeerd voor mijn master.
Momenteel werk ik bij Schuttelaar & Partners. Schuttelaar en
Partners is een commercieel communicatie- en adviesbureau
dat strategisch advies en communicatie-oplossingen biedt op
het gebied van voeding, gezondheid, technologie, landbouw,
maatschappelijk verantwoord ondernemen en consumentengedrag. We geven niet alleen advies, maar kunnen ook de creatieve uitvoering doen (PR-campagnes opzetten,
communicatiematerialen ontwikkelen, websites ontwerpen). We hebben een ideële
doelstelling: samen gaan voor een gezondere en duurzamere wereld. Alle klanten
waar we voor werken en alle projecten die we doen dragen bij aan dit doel.
Een voorbeeld van een project waar ik me nu mee bezig houd is een onderzoek waarin
gekeken wordt hoe de dienstverlening van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) door
de JOGG-regisseurs in de JOGG-gemeenten wordt ervaren en of er verbeterpunten zijn. Op basis hiervan schrijf ik aanbevelingen en kan JOGG aan de slag om hun
dienstverlening verder te verbeteren.
Leuke aspecten van mijn baan zijn de diversiteit, het contact met klanten en het feit
dat jouw werk ook meteen in de praktijk gebruikt gaat worden.
Een minder leuk aspect is dat het wel belangrijk is om bepaalde targets te halen en
genoeg facturabel werk te doen, omdat het een commercieel bureau is. Soms zou ik
wel meer tijd aan bepaalde projecten willen besteden.
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MIEKE SNIJDER
PHD RESEARCHER BIJ NATIONAL DRUG AND ALCOHOL
RESEARCH CENTRE (NDARC), SYDNEY
Ik ben op dit moment research officer/PhD candidate bij
NDARC, waar ik ook mijn Masterscriptie heb geschreven. Mijn
onderzoek richt zich op het verminderen van alcohol gerelateerd
geweld en verwonding in drie Aboriginal gemeenschappen in
landelijk New South Wales, Australia.
Een voorbeeld van een interventie die we proberen van de grond te krijgen is Midnight
Basketball: een interventie waarin tieners worden uitgenodigd om op vrijdagavond
mee te doen aan een basketbal competitie. Ze krijgen eerst een gezonde maaltijd,
daarna een ‘life skills workshop’ en spelen vervolgens een basketbalcompetitie tot
middernacht.
Omdat ik de enige ben die fulltime aan dit project werkt ben ik ook gedeeltelijk de
project manager en overzie ik alles wat er gebeurt. Dit bevalt allemaal erg goed. Het
is geweldig om mijn passie voor onderzoek te kunnen combineren met het opzetten
van praktische interventies en iets goeds te kunnen doen voor de benadeelde groepen
in de samenleving. In mijn geval voor Aboriginals in Australië. Het is helemaal gaaf
dat ik er na drie jaar ook nog eens een PhD aan over houd.
Ik vond het zelf een geweldige ervaring om in het buitenland mijn stage en scriptie
te doen. Ik raad iedereen aan om dit te doen als je hier affiniteit mee hebt. Het is erg
interessant om te leren hoe andere landen omgaan met hun gezondheidssysteem en
health promotion. Wel is er natuurlijk altijd het gevaar dat je in het buitenland blijft
hangen voor de komende jaren...

ILSE PASTOORS
BELEIDSMEDEWERKER ZORGMARKTEN CARE BIJ DE
NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT
In 2011 heb ik de master Health and Society afgerond. Doordat de master twee jaar duurde was er veel ruimte voor de
ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van onderzoek,
maar ook bijvoorbeeld samenwerken. Dit heb ik als zeer waardevol ervaren. Inhoudelijk was de opleiding erg breed waardoor ik me niet echt heb
kunnen specialiseren. Bij het solliciteren was ik bang dat dit negatief uit zou pakken,
maar dit is absoluut niet zo gebleken.
Als beleidsmedewerker bij de Nederlandse Zorgautoriteit houd ik mij bezig met de
bekostiging van de zorg (zowel AWBZ als zorgverzekeringswet). Dit betekent dat ik
nadenk over de wijze waarop zorgaanbieders zorg in rekening kunnen brengen bij
zorgverzekeraars. Bij het ontwerpen van beleid is dit heel inhoudelijk, maar bij de
uitvoering ook vaak praktisch. Ik vind enorm veel uitdaging in het inhoudelijke werk
en de functie bevalt daardoor heel erg goed.
Ik zit veelal 5 dagen op kantoor waarbij ik bureauwerk en overleg afwissel. Ook kom
ik regelmatig bij andere organisaties voor overleg. Leuke aspecten aan mijn baan
zijn de inhoudelijke uitdaging en mijn collega’s. Een minder leuk aspect is het soms
stroeve politieke proces waar je doorheen moet om beleid vast te kunnen stellen.
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SANNE EVERS
PROJECT ADVISEUR BIJ GEZONDHEIDSCENTRUM
ASIELZOEKERS
Ik ben aan het werk bij Gezondheidscentrum Asielzoekers
(GCA) als Project adviseur Zorg. Gezondheidscentrum Asielzoekers organiseert de huisartsenzorg voor de asielzoekers
in Nederland. De baan is enorm uitdagend en is precies wat
ik zocht! In mijn werk ben ik bezig met het ondersteunen van de zorgverleners in het
veld. Mijn functie is eigenlijk een combinatie tussen het zijn van een projectleider,
beleidsmedewerker en adviseur. Zo houd ik me bezig met het coördineren van (nieuwe) projecten. Ik ben bezig met het maken, implementeren of evalueren van nieuwe
werkafspraken, intern of met ketenpartners. Maar ik kan ook door signalen vanuit het
veld een advies voorleggen aan de managers, om iets op een andere manier aan te
pakken, en ben vaak vervolgens ook betrokken bij het uitrollen van dit advies naar het
werkveld. Superafwisselend dus!
Geen dag is hetzelfde, en geen dag verloopt zoals ik hem van te voren had bedacht.
Dat komt omdat het nog een relatief jonge organisatie is, en de asielzoekerswereld
veel te maken heeft met krimp/groei. Daardoor is het heel dynamisch, en komt er
bijna iedere dag wel iets ‘urgents’ tussendoor.
Het analytische denken vanuit de opleiding is erg belangrijk. Daarnaast helpt deze
Masterspecialisatie om goed te begrijpen hoe de zorg in elkaar steekt. Het fijne aan
mijn werk is dat ik heel allround moet zijn, iets wat heel erg overeenkomt met de
bachelor en master Gezondheid en Maatschappij.
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MARION SPIJKERMAN
JUNIOR WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER BIJ
TRIMBOS INSTITUUT
Ik heb de Master Health and Society afgerond in 2012 en kon
toen gelijk aan de slag bij het Trimbos-instituut in Utrecht,
waar ik ook mijn afstudeerproject heb gedaan. Het Trimbosinstituut is een kennisinstituut dat zich actief inzet voor de
verbetering van de geestelijke gezondheid in en buiten Nederland. Als junior wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Publieke Geestelijke Gezondheid (PGG) bestaat
de hoofdmoot van mijn werk uit onderzoek doen, zowel wetenschappelijk als meer
praktijkgericht. PGG onderzoekt, ontwikkelt, en implementeert preventieve activiteiten
op het gebied van onder andere depressie, suïcide, angst, alcohol- en druggebruik. Ik
houd me onder meer bezig met klachtgerichte mini-interventies voor slapen, stress en
piekeren in het kader van depressiepreventie, de uitvoering en het bereik van preventieve en gezondheidsbevorderende interventies door de thuiszorg.
De werkdruk van deze functie is vrij hoog. Het instituut heeft ontzettend veel expertise in huis en je krijgt veel mee van wat er allemaal gebeurt in de onderzoekswereld
en welke ontwikkelingen er gaande zijn binnen de GGZ-sector. Bij het Trimbos kan ik
proeven van vele verschillende type projecten, taken en thema’s.
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EVIANNE WIJENBERG
ONDERZOEKER EN ADVISEUR BIJ VILANS
Na mijn afstuderen in 2012 ben ik met een mooie en volle
rugzak over gezondheid de arbeidsmarkt opgegaan. Ik werk
nu sinds twee jaar als onderzoeker/adviseur bij Vilans. Dit is
het landelijke kenniscentrum voor de langdurige zorg. Vilans
staat voor het blijvend verbeteren van de langdurige zorg. Ik
doe praktijkgericht onderzoek naar het versterken van zelfmanagement van mensen
met een chronische aandoening en de rol van de zorgverlener hierin. Naast het doen
van onderzoek, adviseer ik de praktijk (bijv. zorgorganisaties, de gemeente, huisartsenpraktijk) bij de problemen waar zij tegenaan lopen. Denk aan vragen als: hoe meet
ik de zelfredzaamheid van mijn cliënten? Hoe kunnen we als huisartsenpraktijk beter
omgaan met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden?
Ik zie veel aspecten van de masterspecialisatie Health and Society terugkomen in mijn
werk. Ik heb heel veel aan de kennis over gezondheidsbevordering en salutogenese.
In de zorg zie je een beweging van ‘Ziekte en Zorg’ (ZZ) naar ‘Gezondheid en Gedrag’
(GG). Daarbij komen de verschillende gedragsveranderingsmodellen ook zeker van
pas.
Over de toekomst ben ik erg positief. Ik verveel me nooit en werk zowel op wetenschappelijk- als praktijkgebied. Dit maakt het werk relevant voor jezelf en voor anderen, en zorgt er ook voor dat je daadwerkelijk begrijpt hoe de praktijk werkt. Ik zie
een grote uitdaging om zowel de wereld van wetenschap en praktijk als de wereld van
zorg en gezondheid dichter bij elkaar te brengen.
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MARIJE BLOK
PROGRAMMA-ASSISTENT JEUGD BIJ ZONMW EN
MEDE-OPRICHTER VAN BEDRIJF BLOSSITY
Na mijn studie ging ik aan het werk bij ZonMw, de organisatie
die namens het Ministerie van VWS het geld verdeelt dat aan
onderzoek wordt besteed. Vanuit mijn studie was ik benieuwd
hoe het er aan toe gaat bij een dergelijke organisatie en nadat
ik mijn stage bij ZonMw had gedaan mocht ik er blijven werken. Ik werk bij team
Jeugd en samen met mijn team volg ik een honderdtal onderzoeken naar onderwerpen
met betrekking tot de psychosociale gezondheid van de jeugd. Dit houdt in dat we de
voortgang volgen, maar ook samen met onderzoekers kijken hoe de resultaten van
hun onderzoek kunnen worden verspreid en geïmplementeerd. Nu het programma
waar ik voor werk ten einde loopt zijn we bovendien bezig met het bundelen van alle
resultaten in een slotpublicatie en op een congres. Het is onze taak om ook naar buiten te brengen wat we hebben geleerd na alle onderzoeken.
Mede om deze reden heb ik vorig jaar met een stedenbouwkundige het bedrijf Blossity
opgericht. We doen projecten met betrekking tot de gezonde stad, in de breedste zin
van het woord. We hebben voor ABN Amro een project gedaan over actief ouder worden, voor de NS over fietsroutes voor forenzen. Net als in mijn studie, zijn we continu
bezig met het verbinden van partijen en disciplines en dat geeft me veel energie. Het
leuke aan Blossity vind ik de vrijheid en het feit dat ik echt kan doen waar mijn hart
sneller van gaat kloppen op dat moment.
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ELISA BOEKHORST
ACCOUNTMANAGER BIJ HET ZORGVERZEKERINGSKANTOOR VAN RIJKDIENST CARIBISCH NEDERLAND
De masteropleiding Health and Society bleek een hele goede
keuze voor mij. De optionele vakken buiten de leerstoelgroep,
maar binnen Wageningen, lagen erg in het verlengde van mijn
interesse. Dat vond ik een voordeel ten opzichte van andere
gezondheidswetenschappelijke masters. Health and Society heeft een sterke onderzoeksgerichte kern, wat me erg aansprak. Daarnaast kun je de master inrichten naar
wat je interesseert, omdat er zowel een onderzoeksstage en een scriptie in het curriculum zit.
In mijn huidige baan maak ik afspreken met zorgaanbieders voor de BES eilanden. Op
de eilanden zelf, maar ook daar buiten, omdat niet alle zorg op de eilanden georganiseerd kan worden.
Op Bonaire beginnen de meeste mensen vrij vroeg en is een werkweek 40 uur. Ik ben
net gestart en zit momenteel nog veel op kantoor, maar ik reis steeds meer om alle
zorgaanbieders te spreken en om goede afspraken te maken. Omdat mijn team niet
zo groot is, werken we veel generalistischer dan bij een Nederlandse zorgverzekeraar.
Per slot van rekening zijn er veel minder zorgaanbieders. Ik ben daardoor betrokken
bij hele diverse onderwerpen en net zo diverse zorgaanbieders. Deze diversiteit vind ik
erg leuk. Verder spreekt het mij aan dat we wat creatiever moeten werken, omdat niet
alles is dichtgeregeld. En nee, het is geen straf om op een Caribisch eiland te wonen.
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