
 

Twee stageplaatsen: Onderzoek Voorkomen Terugval Utrecht   

 

Achtergrond  

Terugval in dakloosheid – ook wel recidive dakloosheid – wijst op een weerbarstig probleem in de transitie van 

dakloze mensen naar een woning en re-integratie in de wijk. Onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat 

40%, respectievelijk 50% van de dakloze mensen in de nacht- en crisisopvang hier een eerdere periode heeft 

verbleven.   

 

Onderzoeksopzet  

Gedurende vijf jaar (van 2019 tot 2024) volgen we de trajecten van 69 dakloze mensen in de regio Utrecht door 

middel van jaarlijkse interviews. Twintig van deze participanten zijn mensen die bij aanvang van het onderzoek 

verblijven in de nacht- of crisisopvang en te maken hebben gehad met een of meerdere voormalig dakloze 

episodes. De interviews die we met deze personen afnemen zijn van retrospectieve aard en onderzoeken de 

factoren die ertoe hebben geleid dat mensen op straat zijn beland. De andere vijftig participanten van dit 

onderzoek zijn mensen die bij aanvang van het onderzoek verblijven in de maatschappelijke opvang of een 

instelling voor beschermd wonen, waarvan wordt verwacht dat ze binnen acht maanden na het interview zullen 

uitstromen naar een zelfstandige woning in de wijk. Tijdens deze interviews worden de verwachtingen 

besproken die mensen hebben over deze transitie, hun ervaringen met hulpverlening, financiële 

zelfredzaamheid en het contact met hun sociale netwerk.   

 

Peer-to-peer  

Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen onderzoekers van de Universiteit Utrecht en 

voor dit doel getrainde ervaringsdeskundigen. Samen worden topic-lijsten gevalideerd, participanten benaderd 

en geïnterviewd. De nauwe samenwerking met de ervaringsdeskundigen maakt het mogelijk om aan te sluiten 

bij de beleving van de dakloze en zo rijke informatie te verzamelen over de persoonlijke ervaringen van 

kwetsbare Utrechtse personen.   

 

Stageopzet  

Onderzoeksteam MO/BW biedt aan:   

• 2 stageplaatsen (38uur) binnen het onderzoek van februari tot juli 2023 (andere startdatum in overleg 

mogelijk)  

• Het betreft twee praktijkstages waarin kennis opgedaan wordt over onderzoeksvaardigheden in de praktijk, 

met de volgende concrete taken:   

o   Inlezen op basis van eerdere rapportages (T0, T1, T2 en T3) en interviews   

o   Inplannen interviews op de hoogte houden van betrokken partijen onderzoek  

o   Uitvoeren van minimaal 20 interviews (T4) i.s.m. ervaringsdeskundige co-onderzoekers   

o   Opsturen van geluidsbestanden naar uittypservice   

o   Coderen en analyseren met ATLAS.ti   

o   Aanwezigheid bij overleg met verschillende partijen (zorgaanbieders, gemeente Utrecht)   

 

Wat we je bieden   

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

-   Veel contact met de gemeente en meerdere Utrechtse zorgpartijen.   

-   Leerzame werkomgeving in een dynamisch team/zorgpartij   

-  Een stagevergoeding vanuit de UvA op basis van 38 uur, eventuele stage voor minder uren kan worden 

besproken in overleg.   

 

Meer informatie?   

Mail voor meer informatie naar: n.f.boesveldt@uva.nl   

• https://onderzoekmobw.socsci.uva.nl/index.php/onderzoeksregios-en-rapportages/onderzoek-terugval/ 

• https://onderzoekmobw.socsci.uva.nl/index.php/2019/10/29/nu-in-de-media-daklozen-hebben-allereerst-

een-dak-nodig-daarna-volgt-de-rest/ 
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