
Wetenschappelijk medewerker voor onderzoek over het financieringssysteem 
voor de infrastructuur van de ziekenhuizen
Ref. BAP-2018-122

LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van KU Leuven, is op zoek naar een master met een economische achtergrond 
die meewerkt aan onderzoek binnen het kader van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het betreft onderzoek over het 
financieringssysteem voor de infrastructuur van de ziekenhuizen.

Functie
U zal als wetenschappelijk medewerker instaan voor het toetsen van de waarde en de opportuniteit van de parameters gehanteerd in het 
financieringsmodel, rekening houdend met een wijzigend beleidskader voor en de evoluties in het ziekenhuislandschap. U werkt hiervoor 
onder leiding van de promotoren van het onderzoek. 

Het onderzoek gebeurt in het kader van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en wordt uitgevoerd door LUCAS KU Leuven, in 
samenwerking met de Onderzoeksgroep Economie en Overheid (Onderzoekseenheid Economie Leuven), KU Leuven. 

LUCAS is het interdisciplinair kenniscentrum van KU Leuven op het gebied van zorg en welzijn. (www.kuleuven.be/lucas). 

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is een interuniversitair en interdisciplinair consortium dat gefinancierd is door de Vlaamse 
Overheid. Het Steunpunt voert wetenschappelijk onderzoek uit om de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin te ondersteunen bij 
het voeren van een slagvaardig, innovatief, effectief, inclusief en integraal beleid inzake welzijn en gezondheid (www.steunpuntwvg.be).

Profiel
We zijn voor deze functie op zoek naar een onderzoeker met volgende expertise:

● U hebt een masterdiploma met voldoende economische basis.
● U heeft zich tijdens uw studies onderscheiden.
● U bent leergierig en voelt zich aangesproken hoogstaand beleidsgericht onderzoek uit te voeren, met name over de financiering 

van de ziekenhuissector.
● U hebt ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.
● U hebt een vlotte wetenschappelijke schrijfstijl.
● U werkt zelfstandig en beschikt over een goed organisatievermogen. Tegelijkertijd bent u een constructieve teamspeler die 

openstaat voor multidisciplinaire feedback.
● U bent contactvaardig en kan kennis op een aangename en duidelijke manier overbrengen. 
● U hebt zin voor verantwoordelijkheid, werkt nauwgezet en hebt doorzettingsvermogen.
● U organiseert en plant het werk zodat deadlines halen geen probleem is.

Aanbod
● Een voltijdse (of minimaal 80%) aanstelling asap tot 30 september 2019. 
● Mogelijkheden tot verlenging. 
● Een werkomgeving als “lerende organisatie” waarin u verschillende zorgdomeinen en onderzoeksmethoden beter leert kennen. 

Interesse
Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Chantal Van Audenhove, tel.: +32 16 37 33 98, mail: chantal.vanaudenhove@kuleuven.be of dr. 
Carine Vande Voorde, tel.: +32 16 32 68 46, mail: carine.vandevoorde@kuleuven.be.
Solliciteer online én verstuur uw motivatiebrief en CV (met vermelding van behaalde graden) tot en met 29 maart 2018 naar:
LUCAS@kuleuven.be én carine.vandevoorde@kuleuven.be

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 29/03/2018 via onze online sollicitatietoepassing :http://www.kuleuven.be/esolliciteren/
light/54571748

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele 
herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons 
contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.


