Public Result zoekt gedreven afstudeerders!
Zit jij in de laatste fase van je studie bestuurs- of bedrijfskunde, economie, sociale geografie,
politicologie? En ben je op zoek naar een afstudeeropdracht waar je je wetenschappelijke kennis kan
combineren met een actueel maatschappelijk vraagstuk? Dan is Public Result precies wat je zoekt!
Public Result is een bureau dat organisaties en gemeenten ondersteunt met management en advies bij
het realiseren van hun maatschappelijke resultaat. Hiermee helpen wij onze opdrachtgevers om
klantgericht, sectoroverstijgend en efficiënt te werken. Wij sluiten aan bij de kracht en de sleutelfiguren
in het veld, formeren hechte interdisciplinaire teams, bieden ruimte aan innovatie en combineren een
lange termijn strategie met korte termijn successen.
Public Result heeft ruimte voor:
AFSTUDEERDERS
Wij zoeken afstudeerders die een zelf gekozen actueel afstudeeronderwerp via een slimme en gedegen
onderzoeksopzet tot een uitstekend resultaat uitwerken. Heb je zelf nog geen uitgesproken ideeën voor
een afstudeeropdracht? Lees dan onderstaande door Public Result zelf beschreven onderwerpen eens
door. Wellicht zit er iets voor je tussen.
Daarbij vinden wij een goed contact met de universiteit en inhoudelijk aansluiting op onze organisatie
van groot belang. Tevens ben je geïnteresseerd om werkervaring op te doen bij een adviesbureau.
Uiteraard staat daar een goede interne begeleiding en een stagevergoeding tegenover.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd geraakt in Public Result, aarzel dan niet en stuur je CV en cijferlijst (bachelor en
master voor zover afgerond) inclusief motivatie naar sollicitaties@publicresult.nl. De precieze
invulling van de opdracht wordt in overleg nader bepaald.
Op de website www.publicresult.nl kan je meer informatie vinden over Public Result, de medewerkers,
onze producten, onze klanten en onze lopende projecten. Of bel voor meer persoonlijke informatie op
telefoonnummer 070 - 3468816.
1. Innovatie ouderenzorg
Door de vergrijzing worden steeds meer mensen vroeg of laat afhankelijk van zorg. Dit maakt dat de
kostenbeheersing van deze zorg een belangrijk politiek issue is. Inzet op vroegsignalering van ouderen
die kwetsbaar worden, kan ervoor zorgen dat zij zich bewust worden van hun kwetsbaarheid en dat zij
in beeld zijn voor er sprake is van ernstige problematiek.
In verschillende steden in Nederland zijn initiatieven om het ouderenbeleid zo in te richten dat de
ouderenzorg kwalitatief goed, maar ook betaalbaar blijft. Hiertoe worden de samenwerking aangegaan

met zorgverzekeraars, wordt de zorg in de wijk en rondom de oudere georganiseerd of wordt een
aanbestedingsmodel ontwikkeld voor zorgaanbieders. Het vraagt de betrokkenheid van de hele keten
van zorg: van thuiszorg, huisarts tot diëtist.
Als afstudeerder bij Public Result kun je de verschillende benaderingen in het ouderenbeleid in steden
vergelijken. Hoe wordt omgegaan met de spanning tussen samenwerking en marktwerking in de zorg?
Hoe wordt omgegaan met de transitie van de AWBZ? En waar komt de oudere er het beste vanaf en
wordt deze echt geholpen om langer én gezond te kunnen participeren in de maatschappij?
2. Economische motor van de steden
De Nederlandse steden zijn volop in beweging; niet in de laatste plaats door de economische crisis. De
steden zijn de economische motor voor de ‘BV Nederland’: liefst de helft van het BBP wordt verdiend in
de steden en vooral jongeren blijven naar de steden trekken. Het is daarom van belang gericht te blijven
investeren om de concurrentiekracht van een stad te behouden. Denk aan investeringen in
talentontwikkeling, stedelijke vernieuwing en achterstandswijken (als sterke basis). Tegelijkertijd is het
economische crisis, staan veel kantoorpanden leeg en zijn bezuinigingen aan de orde van de dag.
Steden worstelen met dit dilemma: hoe kan de economische kracht behouden worden in tijden van
crisis? Als afstudeerder bij Public Result kun je een vergelijkend onderzoek doen naar de vraag hoe
steden bijvoorbeeld hun economische motor aanjagen, economische clustervorming versterken,
ondernemerschap wijkgericht faciliteren, duurzaamheid als economische kans uitnutten. Dit alles tegen
de achtergrond van grote bezuinigingstaakstellingen.
3. Stad in de regio en de regio in de stad
De relatie stad en ommeland is al jaren onderbelicht in het ruimtelijke beleid. Tegelijkertijd krijgen steeds
meer regio’s te maken met bevolkingsdaling en versterkte urbanisatie. Dit brengt opgaven met zich mee
op het gebied van voorzieningen en economische relaties. Hoe kan de stad een vitaal platteland blijven
garanderen? Wat is de rol van de stad in de ontwikkeling in de omliggende gebieden? Profiteert de stad
van de groei, terwijl omliggende kernen en gemeenten de prijs betalen voor diezelfde wegtrekkende
bevolking? Voorbeelden van regio’s waarin dit speelt zijn de krimpende regio’s in Zuid-Holland i.r.t.
Rotterdam; Groningen en het ommeland en Emmen e.o.
Public Result is op dit moment actief in een groot aantal regio’s in Nederland waar deze vragen spelen.
Voor een afstudeerder is het interessant te onderzoeken hoe deze relatie in verschillende gebieden tot
uiting komt en wat dit bestuurlijk, ruimtelijk en economisch betekent. Het kan bijvoorbeeld ook
interessant zijn het onderzoek te relateren aan de toenemende schaalvergroting (fusies) van lokale
overheden.

4. Frontlijnteams een succesformule?
Verschillende gemeenten hebben te maken met burgers die problemen hebben bij het vinden van de
aansluiting met de samenleving en hebben moeite met het vinden van de weg naar de hulpverlening.
In veel gemeenten sluit het aanbod van welzijns- en zorgaanbieders te weinig op elkaar aan. Om deze
burgers een goede toegang tot het zorg- en ondersteuningssysteem te bieden, zijn er de afgelopen
jaren diverse gemeenten geweest die een nieuw ordeningsprincipe in de vorm van een frontlijnteam
hebben opgericht als mogelijk antwoord op de tekortkomingen.
In de gemeente Den Haag is een Centrum voor Ouderen opgericht om de ouderen zo lang mogelijk
thuis in hun eigen omgeving te laten wonen. En in de gemeente Enschede en Leeuwarden wordt het
gezin centraal gesteld en is het frontlijnteam erop gericht in een zo vroeg mogelijk stadium
ondersteuning te bieden aan het hele gezin door gebruik te maken van 1 gezin, 1 plan, 1
begeleider/hulpverlener/coach. De vraag die al deze gemeenten zich gesteld hebben is: ‘Hoe kun je
met bestaande organisaties een goed en slim frontlijnteam organiseren?’
Als afstudeerder bij Public Result kun je een vergelijkende studie gaan doen tussen verschillende steden
om zo de succesfactoren van een frontlijnteam te kunnen bepalen.
5. Een grotere inzet van vrijwilligers: wat werkt wel en wat niet?
De overheid rekent voor verschillende sectoren op een grotere inzet van vrijwilligers in de komende
jaren. Dat geldt bijvoorbeeld voor zorg en welzijn, maar ook voor het onderhoud en beheer van de
openbare ruimte en het borgen van de leefbaarheid in kleine kernen. Hier zitten verschillende
gedachten achter. Zo versterkt een grotere betrokkenheid van de burger de samenhang in de
samenleving, wat op zich al een positieve impuls is voor de leefbaarheid. Maar ook de bezuinigingen
bij de overheid spelen een grote rol: als de overheid en andere organisaties niet langer in staat zijn
diensten te leveren, moeten de burgers het zelf overnemen.
Belangrijke vragen zijn waar de grenzen van de inzet van de burger liggen en in welke mate een
beroep op de burger gedaan moet worden. We verwachten van de burger dat die langer doorwerkt en
meer productief is, zelfredzaam is (en dus zijn eigen zaken regelt), zijn kennis op peil houdt, meer tijd
steekt in de opvoeding van zijn kinderen, zijn zieke ouders verzorgt en zich ook nog als vrijwilliger
dienstbaar maakt aan de samenleving. En moet de vrijwilliger dan taken overnemen van
professionals? Kortom, wat is een realistisch verwachtingspatroon als het gaat om de inzet van
vrijwilligers? Tegelijkertijd vereist het uitgaan van de eigen kracht en participatie van de burger een
andere rol van de gemeente: de gemeente bedenkt niet zelf, maar faciliteert en denkt mee. Dit vraagt
een andere mindset en andere competenties bij de overheid.
Concrete vragen die om een antwoord vragen, zijn: hoe maken we de burger zelfredzamer, uit welke
doelgroepen en op welke wijze kunnen vrijwilligers worden gerekruteerd (bijvoorbeeld jongeren,
senioren en nieuwe Nederlanders), welke taken kunnen wel en welke niet bij vrijwilligers worden
gelegd, onder welke randvoorwaarden kunnen vrijwilligers worden ingezet, welke risico’s zijn daarbij
aanwezig, hoe kan de samenwerking met professionals worden vorm gegeven en welke regisserende
of faciliterende rol is voor de gemeenten weggelegd. Voor jou als afstudeerder is de taak om op zoek
te gaan naar het vinden van antwoorden op deze vragen en de succesfactoren aan te geven voor een
duurzame inzet van vrijwilligers.

