
Aanmelding Platform Stichting CAMresearch 

Het is ons streven een goed inzicht te krijgen in de expertises, ervaringen, draagvlak etc. van 
de leden die zich aan willen sluiten bij het CAM-research netwerk. Hiervoor hebben wij een 

aantal vragen opgesteld. Van deze gegevens hopen wij een optimale slagvaardigheid te 
bewerkstellingen. Graag willen wij u vragen hieraan uw medewerking te verlenen middels 

het invullen van onderstaande lijst.

naam: organisatie:

adres: functie:

postcode/wo
plaats:

telefoon:

E-mail:

1. Wat is uw inhoudelijke expertise in relatie tot wetenschappelijk onderzoek in het 
algemeen en CAM in het bijzonder:

2. Relevant netwerk dat u in kunt brengen:

3. Welke onderzoeksprojecten op gebied van CAM heeft u succesvol uitgevoerd / 
voert u momenteel uit / bent u van plan uit te gaan voeren? 
Noem eventueel partners, looptijd en voeg, indien van toepassing, titel, publicaties 
e.d. toe.

Stichting CAM Research KvK 34312081 
p/a Vaartstraat  247 stichtingcamresearch@gmail.com
1075 RM Amsterdam bank 121849724

www.cam-research.nl
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4. Heeft u suggesties voor het CAMresearch netwerk gericht op verbetering van 
kwaliteit van het CAM?

5. Wat kunt u / wilt u zelf bijdrage aan het CAM-research netwerk?

U kunt dit formulier met uw antwoorden en bijlagen sturen aan het secretariaat van Stichting 
CAM research. 
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