
 

Één of meerdere stageplekken onderzoek ambulantisering en regionalisering 
  

Achtergrond informatie onderzoek   

Sinds 2015 zijn grote gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke 

opvang, en alle gemeenten voor extramurale begeleiding (inclusief dagbesteding). Hoewel gemeenten 

al langer experimenteren met ambulantisering, bijvoorbeeld door pilots Housing First, heeft de 

structurele verankering hiervan nog niet plaatsgevonden. De opdracht aan gemeenten is echter wel 

om nog maar 30% wonen in voorzieningen te realiseren, en zo veel mogelijk sociale inclusie en 

participatie (VN-verdrag) te stimuleren. De commissie Toekomst beschermd wonen bepleit hiertoe 

dat budget (en eventuele verantwoordelijkheden) verschuiven van 43 gemeenten naar 388 

gemeenten.  

De doelstelling van dit onderzoek is nu om, samen met cliënten en ervaringsdeskundigen om wiens 

kwaliteit van leven het gaat, en andere relevante stakeholders de voorbereiding op deze 

decentralisatie en het verbeteren van deze randvoorwaarden in gemeenten te volgen, om zo vanaf 

het begin gezamenlijk te leren op basis van ervaringen, en te reflecteren op en in het handelen. 

Hiertoe doet het onderzoeksteam MO/BW integraal onderzoek naar de perspectieven van 

stakeholders en cliënten om zo beter zicht te krijgen op de ervaringen rondom de beoogde transitie.  

 

Stageopzet  

Je loopt stage in ons team, zie ook https://onderzoekmobw.socsci.uva.nl/index.php/onze-

onderzoekers/ en neemt een gemeente of deelonderwerp voor jouw rekening dat jou interesse 

heeft. Kijk op de website voor de verschillende invalshoeken.   

 

Onderzoeksteam MO/BW biedt aan:   

• 1 of meerdere stageplaatsen (38uur) binnen het onderzoeksteam   

• Het betreft praktijkstage(s) waarin kennis opgedaan wordt over onderzoeksvaardigheden in de 

praktijk, met de volgende concrete taken op basis van de verkenning van een onderwerp naar eigen 

keuze:   

o Inlezen op basis van eerdere rapportages   

o Inplannen interviews op de hoogte houden van betrokken partijen onderzoek   

o Uitvoeren van 20 interviews (T1) i.s.m. ervaringsdeskundige co-onderzoekers   

o Opsturen van geluidsbestanden naar uittypservice   

o Coderen en analyseren met ATLAS.ti   

 

Wat we je bieden   

• Leerzame (afstudeer) stage voor bachelor of master, op basis waarvan je je thesis kunt schrijven  

• Leerzame werkomgeving in een dynamisch team/zorgpartij   

• Onderzoeksteam MOBW biedt een stagevergoeding €350 p.m. netto bij full-time (38 uur), 

eventuele stage voor minder uren kan worden besproken in overleg.   

 

Meer weten?  

Mail dan even voor een afspraak om te kijken wat er mogelijk is via Nienke Boesveldt: 

n.f.boesveldt@uva.nl  

 

Voor meer informatie zie ook https://onderzoekmobw.socsci.uva.nl/ 
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