
Stageplaats (Bachelor of Master) 
 

Wij zijn op zoek naar één of twee enthousiaste WO student(en) in de richting van verloskunde, 
gezondheidswetenschappen, geneeskunde of communicatie om stage te lopen op een gaaf project 
gericht op zwangerschap, vrouwenrechten en gezondheid.  

Voor dit onderzoeksproject van onderzoeksbureau Care2Research 
en het Erasmus MC is een sociale marketingstrategie ontwikkeld - 
Woke Women®. Deze strategie is erop gericht om vrouwen en 
meisjes bewust te maken van het belang van gezonde keuzes 
voordat zij zwanger worden. Wij proberen vrouwen daarom te 
stimuleren om zich voor te bereiden op de zwangerschap en te 
motiveren om gezonder te gaan leven. De strategie is uitgewerkt 
door een marketingbureau en opgezet als maatschappelijk collectief 
voor vrouwen. We hebben er bewust voor gekozen om moderne 
marketing te gebruiken om een zorgdoelstelling te bereiken, omdat 
we er van overtuigd zijn dat gezondheid ook hip en tof kan zijn! 

Wij zoeken een (of twee) studenten die interesse hebben om een deelonderzoek te doen binnen dit 
project. Er is veel vrijheid om hier zelf invulling aan te geven: van het meewerken aan de 
dataverzameling en doen van een data-onderzoek, tot het ontwikkelen en evalueren van een 
voorlichting op middelbare scholen, het organiseren van bijeenkomsten met zorgverleners en 
uitdenken van een zorgpad, het onderzoeken van het effect van social media en het bedenken van 
een interventie om vrouwen met een migratieachtergrond te bereiken. De mogelijkheden zijn talrijk. 
Wij geven studenten graag de ruimte om een eigen onderzoeksproject te bedenken die wij 
vervolgens opnemen in het bredere Woke Women® programma.   

In de loop van 2020 wordt de strategie stapsgewijs in zes 
gemeenten in Nederland uitgerold die mee doen aan de studie. 
We kunnen daarom een plek bieden aan zowel een master als 
bachelor student, het startmoment van de stage kan in overleg.  
Meewerken op dit project geeft de kans om ervaring op te doen 
op het snijvlak van communicatie, beleid en onderzoek. Wij zijn 
een enthousiast en ambitieus projectteam dat graag uit zijn 
comfortzone stapt om vanuit het “saaie” zorgdomein gebruik te 
maken van gedurfde marketing en communicatietechnieken 
Kom jij ons versterken? 

Meer weten over de campagne? Kijk dan eens op www.wokewomen.nl   
Bij interesse in een stageplaats stuur dan een e-mail met CV naar projectleider dr. Marjolein Poels  
via info@care2research.com  

http://www.wokewomen.nl/
mailto:info@care2research.com



