VACATURE
onderzoeksmedewerker met
ervaringsdeskundigheid
- op vrijwillige basis -

Meetellen gelooft heilig in de inzet van
ervaringsdeskundigheid in onderzoek. De stem laten horen
van de mensen die weten waar de schoen wringt.
Wij zoeken teamleden met ervaringskennis die zich willen
ontwikkelen als onderzoeksmedewerker of hier al ervaring
mee hebben.
Spreekt het jou aan om jouw ervaringskennis of deskundigheid in te zetten en mee te denken over
onderwerpen zoals bijvoorbeeld de zorg, werk of opvang? Dan
is Meetellen in Amsterdam op zoek naar jou!
Meetellen in Amsterdam laat de stem horen van de
Amsterdammer die wat extra ondersteuning nodig heeft.
Help je mee?

lees meer

wat doen onze teamleden?
Bij Meetellen geef je zelf aan welke taken jou aanspreken.
Het gaat om werk dat past bij de kwaliteiten die je al hebt en
wat je nog wilt leren bij ons. Je kunt daarbij denken aan:
o
o
o
o
o
o
o

bijdragen vanuit jouw eigen ervaring aan het stellen van de
juiste vragen aan respondenten
advies geven aan professionals en beleidsmakers op basis
van de uitkomsten van ons onderzoek
op locatie interviewen en panelleden werven
wekelijks team overleg (elke woensdagochtend)
schrijven van verhalen voor nieuwsbrief en website
het (leren) presenteren van de uitkomsten van de
onderzoeken, bijv. aan panelleden of de gemeente
onderwerpen signaleren of opdrachten ophalen.

wat biedt Meetellen jou?
o
o
o
o
o

werken aan diverse onderzoeksopdrachten en werkzaamheden, twee of drie dagdelen per week
Verschillende trainingen (met name gericht op onderzoek
doen en de inzet van ervaringsdeskundigheid)
Begeleiding en ondersteuning bij jouw werk op maat én
alleen waar nodig en gewenst
vrijwilligersvergoeding
gemotiveerde en enthousiaste collega’s
Wil je meer weten of een afspraak maken, of een keer een
dagje meelopen? Stuur dan een mailtje naar:
amsterdam@meetellen.nl

website: www.amsterdam.meetellen.nl
Kijk ook eens op onze Facebook, Instagram of
Twitter en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

