
    

 

 

Vacature praktijkonderzoeker (junior) 
FLOo ondersteunende zorgrobot voor ouders 
Heb jij een achtergrond in (toegepaste) psychologie, pedagogiek, social work. Krijg je energie van 
het onderzoeken van innovaties in de praktijk, kan je je verplaatsen in (LVB) ouders met jonge 
kinderen in zorg en heb je een flexibele geest en agenda? Kom dan het FLOo team versterken!  

 

Locatie: Standplaats Rotterdam, werkplaats door heel Nederland 

Startdatum: per direct  

Periode: minimaal 5 maanden 

Reageren tot en met: 4 december 

 

Algemene informatie 

Garage2020 zet zich in om de toekomst van de jeugd te verbeteren. Met als 
ultiem doel om jeugdhulp overbodig te maken. Dit doen we door complexe 
vraagstukken binnen de jeugdhulp met een frisse en diverse blik te bekijken. 
We zoeken hierin naar alternatieven voor de hulpverlening, zoals een app om 
te voorkomen dat jongeren in de schulden terecht komen of een VR ervaring om te voorkomen 
dat jongeren messen gaan dragen. Garagisten hebben verschillende achtergronden, bijvoorbeeld 
als hulpverlener in de zorg, data scientist, ervaringsdeskundige, ontwerper of filosoof. En we 
werken altijd samen met de doelgroep. Zij weten tenslotte het beste wat ze nodig hebben. 

Kijk vooral ook even op www.garage2020.nl voor meer informatie. 

Met opvoed robot FLOo onderzoeken en testen we in praktijkpilots hoe zorg en technologie 
elkaar kunnen versterken. Onze missie is het vergroten van eigen regie en geloof in eigen kunnen 
van ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB). Met ondersteunende robotica willen we 
interactie tussen ouder en kind (0-3 jaar) stimuleren. 

 

 

 

 



    

Wat zijn de werkzaamheden  

Momenteel organiseren we meerdere praktijkpilots waar FLOo 10 weken bij ouders thuis staat en 
we op diverse momenten contact opzoeken om te onderzoeken hoe FLOo ondersteund. 
Hiervoor hebben we testprotocollen die gevolgd kunnen worden. De FLOo’s staan overal in 
Nederland bij gezinnen thuis. Als onderzoeker zal je interviews houden (vastleggen), vragenlijsten 
uitzetten, ondersteunen bij vragen, FLOo installeren, gezinnen onboarden bij het onderzoek, 
training geven over FLOo aan hulpverleners, en natuurlijk de opgehaalde data analyseren en 
rapporteren. Je neemt je expertise en opgedane inzichten ook mee in het samen ontwikkelen van 
FLOo, denkt mee in co-design sessies en zal dingen hiervoor uitwerken. Je hebt dus veel contact 
met ouders met een licht verstandelijke beperking en hun begeleiders. Je werkt in een klein team 
en hebt ondersteuning van een coördinator en eventueel stagiaire, maar moet goed je eigen 
werkzaamheden plannen en overzicht houden.  

 

Wie / wat ben je? 

We zoeken iemand die 

● ervaring heeft met onderzoek in de zorgsetting (bij voorkeur met ervaring met 
onderzoek bij onze doelgroep). En een achtergrond heeft in (toegepaste) psychologie, 
pedagogiek, social work. 

● zelfstandig kan werken. Als we je vragen om iets uit te zoeken of te maken, dan kijk je 
hoever je komt en stel je vragen als je er niet uitkomt. Je bent niet bang om er zelf iets 
moois van te maken! 

● erg flexibel is. De planning van de momenten waarop je onderzoek doet of zaken 
analyseert staat nog niet vast en kan op verschillende dagen in de week zijn, afhankelijk 
van de week (eveneens voor verschillende uren in de week). Je hebt dus een flexibele 
agenda en kan flexibel omspringen met afspraken om zo goed mogelijk aan te sluiten bij 
de gezinnen waarmee we samenwerken. De werkzaamheden zullen variëren tussen 
ongeveer 5u – 24u per week, en sterk afhankelijk van de planning.  

● communicatief is. je kunt goed samenwerken en afstemmen over waar je mee bezig 
bent.  

● accuraat en zorgzaam omgaat met resultaten, gevoelige informatie en gegevens 
● een doorzetter is: je laat je niet gemakkelijk uit het veld slaan. 
● affiniteit heeft met innovatie: je haalt plezier uit het werken aan vernieuwingen voor de 

jeugdzorg 

 

Wat bieden wij? 

● Een unieke kans om aan projecten mee te werken die een positieve impact hebben in de 
samenleving 

● Kennis en ervaring op het gebied van innovatietrajecten in een divers team 
● Veel ruimte om jezelf te ontwikkelen door eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid 
● Vergoeding gebaseerd op schaal 9, trede 0 van de Garage2020 Arbeidsvoorwaarden: 

2603€ bruto per maand gebaseerd op 36u werkweek. Dienstverband zal een 
meegroeiend tijdelijk uren contract zijn, naarmate er meer pilotplekken worden gepland 
wordt het contract aangepast. Startende bij 7u per week.  

 

Reageren? 

Reageer zo snel mogelijk door een mail te sturen met cv en motivatie waarom je 
praktijkonderzoeker voor jou een goede rol is. Dit kan naar bastiaan@garage2020.nl, uiterlijk 4 
december 

mailto:Bastiaan@garage2020.nl

