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Personalia 
naam: Maaskant 
voornaam: Marian 
e-mailadres: info@marianmaaskant.nl 
telefoonnummers: 0653768484 
internetsite: www.marianmaaskant.nl 
linkedIn profiel: nl.linkedin.com/in/marianmaaskant 

 
Profielschets 
Mijn expertise en passie zijn de combinatie wetenschap, beleid en de praktijk van de langdurige zorg en 
jeugdzorg. 
In mijn ruim 30-jarige loopbaan heb ik veel ervaring opgedaan in praktijkgericht onderzoek en in het 
vertalen van wetenschappelijke kennis in kennis voor de praktijk. Ik ben een generalist die sterk is in 
methodologie van onderzoek. Mijn ervaring zette ik ook in bij het begeleiden van studenten en 
promovendi. Ik stimuleerde hen goed onderzoek te doen en te genieten van kennisvergaring en 
kennisdeling. 
Ik ben gedreven, direct, toegankelijk en werk graag in een levendige omgeving. Mijn manier van werken 
gaat samen met humor en relativering, de inhoud van het werk is serieus. 
In mijn vrije tijd fotografeer ik graag en druk mijn zwart-wit foto’s af in de donkere kamer. 
Fotograferen lijkt op projectmatig werken en onderzoek doen: goed kijken, kaderen en zorgen dat het 
resultaat duidelijk, aantrekkelijk, niet gemanipuleerd en verzorgd is. 
 

Werkervaring 
• september 2018 - 

heden 
Zelfstandig onderzoeker en adviseur 
Sinds september 2018 ben ik zelfstandig onderzoeker en adviseur voor de 
langdurige zorg en jeugdzorg.  
Projecten zijn onder andere: kritische succesfactoren van onderwijs-
zorgarrangementen; ontwikkeling van een integrale kijkwijzer voor zorg en 
onderwijs in de jeugdzorg; analyse van ingediende klachten bij een 
zorginstelling; beschrijving en uitwerking van de visie op ondersteuning van 
een zorginstelling. 
 

• januari 2020 - heden Medewerker beleidszaken Cicero Zorggroep 
Bij Cicero Zorggroep werk ik met mijn collega’s van het Kernteam 
Duurzaamheid aan de certificering van locaties voor de 
MilieuThemometerZorg. Daarnaast ben ik betrokken bij 
beleidsvoorbereiding en -evaluatie, onder andere ten aanzien van 
Ouderenzorg 8.0 en nazorgmetingen. 
 

• juli 2016 – heden Projectmedewerker en contactpersoon ‘Ouderen in het Vizier’ 
‘Ouderen in het vizier’ is onderdeel van ‘Gewoon bijzonder’, het Nationaal 
Programma Gehandicapten. Doel van het project is: ‘Kennis over de 
ondersteuning van oudere mensen met verstandelijke beperkingen in de 
praktijk bij diverse geledingen ophalen, bundelen en die informatie 
beschikbaar maken voor zorgprofessionals en andere betrokkenen in de 
verstandelijk gehandicaptenzorg’. Momenteel ben ik contactpersoon voor 
dit project. Zie: https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/oudere-
clienten-gehandicaptenzorg. 

Curriculum Vitae 
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Werkervaring, vervolg  

• 2015 - 2018 

 
Beleidsadviseur bij De La Salle, Boxtel  
Bij De La Salle begeleidde ik studenten bij hun afstudeeropdrachten. Tevens 
begeleidde ik ervaringsdeskundigen bij hun werkzaamheden. Daarnaast 
ondersteunde ik het MT bij diverse beleidsmatige projecten en was ik 
betrokken bij het onderzoek ‘Omarming eHealth’ (Fontys Hogeschool), de 
oprichting van het FACT-team, het 18+-project en het onderzoek Leef-, 
leer- en werkklimaat. Ik herschreef de visie op seksualiteit voor 
medewerkers en jongeren. 

 
• 2015 – 2016 

 
 

 

Projectmedewerker Blauwe GGZ bij Zorg In Ontwikkeling (ZIO), 
Maastricht 
Bij ZIO werkte ik samen met betrokken ervaringsdeskundigen en 
professionals om een nieuw GGZ-zorgverstrekkingenmodel in de regio 
Maastricht Heuvelland vorm te geven. 

 
• 2001 – 2018 Senior onderzoeker bij Maastricht University, departement Health 

Services Research (HSR), mede ten behoeve van het Gouverneur 
Kremers Centrum (GKC) 
Binnen het departement HSR en het GKC richtten mijn werkzaamheden zich 
op het begeleiden van studenten bij hun afstudeeronderzoeken of 
wetenschapsparticipatie. Tevens begeleidde ik promovendi bij hun 
promotieonderzoeken. 

 
• 2015 

 
Beleidsmedewerker bij Stichting Pedogogisch Sociaal Werk Midden-
Limburg (PSW), Roermond 
Voor PSW onderzocht ik de psychometrische kwaliteiten van hun 
meetinstrument ‘Tevredenheidsonderzoek’. 

 
• 2000 - 2003  

 
Projectcoördinator Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG), 
Utrecht (detachering, deeltijd) 
Binnen het LKNG werden kleinschalige, kortdurende projecten uitgevoerd. 
In deze zogeheten werkplaatsen werden specifieke thema’s verhelderd door 
en voor mensen met verstandelijke beperkingen, hun verwanten, 
praktijkwerkers en onderzoekers. Dat gebeurde via praktijkgerichte 
producten, zoals boeken, films, richtlijnen, websites, 
ondersteuningsmethodieken. Bij het LKNG was ik lid van het coördinerende 
team dat deze werkplaatsen begeleidde. 

 
• 1995 - 2015 Onderzoekscoördinator Stichting Pergamijn, Echt 

In deze functie ondersteunde ik het management van de stichting met de 
voorbereiding, uitvoering, evaluatie en implementatie van beleid. Dat 
gebeurde via praktijkgericht onderzoeken en beleidsgerichte projecten. 

 
• 1986 - 1995 Toegevoegd onderzoeker Maastricht University,  

vakgroep Epidemiologie 
Bij de vakgroep Epidemiologie verrichtte ik samen met collega’s onderzoek 
naar veroudering bij mensen met verstandelijke beperkingen en naar 
psychiatrische gezinsverpleging. Ik zette de onderzoeken op, verzamelde en 
analyseerde de data. De uitkomsten beschreef ik in nationale en 
internationale publicaties. 
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Promotie    

9-9-1993    
Proefschrift ‘Mental handicap and ageing’. Maastricht University.  
Promotor: prof. dr. F. Sturmans. Co-promotores: dr. M.J. Haveman en dr. C.M.A. Frederiks. 

 
Co-promotorschappen    
• J.M. Roeden: Solution-Focused Support of People with Intellectual Disabilities. 

Promotor: prof. dr. L.M.G. Curfs. Promotiedatum: 19-12-2012. 

• A.C. Pruijssers: Effects of the ‘Diagnostic Guideline Anxiety and Challenging Behaviour in persons 
with intellectual disabilities’. 
Promotores: prof. dr. T. van Achterberg en prof. dr. B. van Meijel. Promotiedatum: 28-10-2015. 

Huidige nevenfuncties 

• Lid erkenningencommissie voor interventies in de gehandicaptenzorg. 

• Vrijwilliger (contactpersoon) Stichting Pergamijn. 

 
Vorige nevenfuncties    

• Secretaris ENIDA (European Network on Intellectual Disabilities and Ageing) (1995-2000). 

• Bestuurslid (lid, secretaris) SOCAS (Stichting Ondersteuning Culturele Activiteiten Samen met en voor 
mensen met een verstandelijke handicap) (2003-2014). 

 

Erkenningen    

• Toekenning IASSID-Stevens-Shapiro Fellowship Award (1992). 
Deze reisbeurs was ingesteld door de International Association for the Scientific Study of Intellectual 
Disabilities (IASSID; nu IASSIDD) en werd toegekend aan jonge, talentvolle wetenschappers. 
 

Andere relevante activiteiten  

• Organisatie IASSID Roundtable on Ageing (april 1991). 

• Organisatie 2nd European Congress of IASSID (2-5 augustus 2006). 
 

Opleidingen 
• 1995 Registratie Epidemioloog B. 

• 1984-1985 Onderzoekersopleiding Gezondheidswetenschappen, vakgroep Epidemiologie 
Maastricht University  
(onderwerp: Veroudering en verstandelijke handicap). 

• 1980-1984 Master Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting Beleid en beheer van 
gezondheidsvoorzieningen; Maastricht University. 
 

• 1974-1980  VWO. 
 

  

Cursussen 
Diverse cursussen op het gebied van onderzoeksmethodieken, data-analyse, begeleiding promovendi, 
projectmanagement, communicatieve vaardigheden. 
 

Talenkennis 
• Nederlands: uitstekend. 

• Engels: goed. 

• Duits: redelijk. 
 

Belangrijkste hobby 
Fotografie, zwart-wit analoog.  


