Mijn stage ervaringen bij C+C
In januari 2014 ben ik afgestudeerd aan de Technische Universiteit van Delft , master Real Estate &
Housing, van de faculteit Bouwkunde. Voor mijn afstuderen heb ik in samenwerking met Cure+Care
consultancy (C+C) onderzoek gedaan naar het besluitvormingsproces voor de keuze van de
verhouding eenbedskamers en meerbedskamers op een standaard verpleegafdeling van een
ziekenhuis.
De reden dat ik graag een afstudeerstage wilde lopen, was dat je op die manier de aansluiting met de
praktijk behoudt tijdens je onderzoek. Na een eerste gesprek met Jan Pleunis was er het vertrouwen
van beide kanten om met elkaar dit traject in te gaan. Hierdoor heb ik zes leervolle maar zeker ook
hele leuke maanden gehad.
Via C+C ben ik in contact gekomen met een vijftal ziekenhuizen in Nederland. Op deze manier kon ik
meteen in de praktijk een beetje achter de schermen van een ziekenhuis kijken. Het zorgvastgoed
was voor mij een nieuwe wereld. Enerzijds de ziekenhuizen met veel verschillende stakeholders en
complexe processen en anderszijds de woonzorgcomplexen, die weer een hele andere kant van de
zorg belichten.
Door de relatief kleine groep collega’s leer je iedereen al snel beter kennen. Gesprekken over mijn
onderzoek en de dagelijkse werkzaamheden van een adviseur werden tijdens een kopje koffie op
kantoor gehouden. En naast de verbondenheid op werkgebied hangt er ook een gezellige informele
sfeer op kantoor. Iedere verjaardag wordt er een leuk cadeau geregeld en uiteraard een heerlijke
taart uitgedeeld. Daarnaast zijn er de jaarlijkse uitjes zoals een barbeque en de beleidsdagen. Bij de
laatste is het leuk dat er een leerzame inhoudelijke activiteit gekoppeld wordt aan teambuilding.
Kortom, ik heb veel geleerd in de afgelopen maanden en heb de werkomgeving van C+C als zeer
prettig ervaren. Deze sfeer is mijn inziens te danken aan de goede formele en informele band die de
collega’s van C+C met elkaar hebben gecreëerd in de afgelopen jaren.
Momenteel ben ik bezig met het schrijven van een artikel over mijn afstudeeronderzoek. Waar en
wanneer dit gepubliceerd wordt zal via de C+C website te volgen zijn.
Verder heeft deze stage mij een vervolgopdracht bij C+C opgeleverd,
waarmee ik begin mei aan de slag ga. Voor deze vervolgopdracht zal ik
verschillende onderdelen van verschillende ziekenhuizen analyseren en
de informatie samenvoegen in een functionele benchmark.

Voor meer informatie kunt je me altijd mailen:
lbr@curecareconsultancy.nl of bellen op 06 13 57 30 67.
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