Mijn stage ervaringen bij C+C:
Op 30 januari 2015 ben ik afgestudeerd aan de TU Delft binnen het domein Real Estate & Housing
van de faculteit bouwkunde. Het onderwerp van mijn afstudeerscriptie betreft ´de bijdrage van de
ruimtelijke structuur aan de hoeveelheid kennisuitwisseling tussen klinische en fundamentele
onderzoekers in een kankercentrum´. Binnen dit kwalitatieve onderzoek is gebruik gemaakt van één
casestudie, het Nederlands Kanker Instituut- Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI-AVL).
Ter extra ondersteuning vond ik het belangrijk om naast de begeleiding vanuit de academische
omgeving ook inzichten te verwerven vanuit het werkelijke werkveld. Na het theoretische- en
methodologische onderzoek ben ik begonnen bij Cure+Care consultancy (C+C) met het empirisch
onderzoek. Ik heb voor C+C gekozen vanwege hun specifieke kennis op het gebied van zorghuisvesting en omdat zij het NKI-AVL advies verlenen. De beginperiode van mijn afstudeerstage heb
ik als zeer leerzaam beschouwd. Dit komt doordat de vooraf opgestelde methoden van onderzoek
niet altijd werkzaam zijn in de realiteit. Hierin werd ik gelijk geconfronteerd met belangrijke
kernpunten uit het adviesvak: kosten en tijd. Naast deze inhoudelijke aspecten heb ik tevens mijn
schrijftechnische vaardigheden verbeterd. Bij het adviseren van een organisatie is het belangrijk om
concreet te blijven en niet uit te monden in wollige verhalen. Ik ben van mening dat inzichten vanuit
de praktijk een groot voordeel kunnen zijn op het eindresultaat van een afstudeerscriptie.
De betrokkenheid van C+C tijdens de afstudeerscriptie heb ik als zeer fijn ervaren. Tijdens deze
periode werd ik door twee ervaren adviseurs ondersteund, waarbij ik inspiratie kon opdoen en
opbouwende feedback heb mogen ontvangen. Tevens is het mogelijk geweest om met iedereen
binnen C+C even te sparren over mijn onderzoek. Naast de werkzaamheden voor de
onderzoekscriptie is voldoende mogelijkheid geweest om ook op andere facetten mijzelf te
ontwikkelen. Ik ben bijvoorbeeld mee geweest naar een beurs voor medische apparatuur in
Düsseldorf, waarbij veel indrukken zijn opgedaan naar de verschillende werkprocessen in een
ziekenhuis.
De sfeer binnen C+C is heel informeel. Er wordt gezamenlijk geluncht en met regelmaat vindt er een
intern overleg plaats bij een van de opdrachtgevers. Hierdoor blijft iedereen op de hoogte van de
werkzaamheden van alle collega´s en doet iedereen direct kennis op over een lopend of afgerond
project.
Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van een artikel naar aanleiding van mijn
afstudeerscriptie. Naast deze lopende activiteit ben ik gestart als adviseur bij C+C en hoop ik mij de
komende tijd te ontwikkelen als adviseur en een bijdrage te
leveren aan de organisatie.
Mocht je vragen hebben omtrent mijn afstudeertijd bij C+C
dan ben ik per email te bereiken via
jvu@curecareconsultancy.nl of telefonisch via 06 10 36 08 82.
Jorrit Vulker,
Bilthoven, februari 2015.

