
 

 
 
 
 
 
 

Join the club  als onderzoeker bij Meetellen in Amsterdam! 
 
Er wordt veel onderzoek gedaan 
onder mensen in een kwetsbare 
positie. Maar weet je als 
onderzoeker wel de juiste 
vragen te stellen als je ze 
bedenkt vanuit je kantoor? 
Bereik je de mensen waar het 
over gaat eigenlijk wel 
vanachter je computer? En 
betekent dit dat je als 
onderzoeker zelf niet in zo’n 
positie kan of mag zitten? 
 
 
 
 
 
 

Meetellen zoekt een bevlogen onderzoeker die zichzelf 
deze vragen durft te stellen en zich in ons team wil 
onderdompelen. 
 
Team Meetellen is samensturend en runt zo een onderzoeksbureau voor en door mensen die 
zelf ervaring hebben met zorg en ondersteuning. Dat betekent dat wij met elkaar Meetellen 
doorlopend blijven ontwikkelen en vernieuwen, waarbij de basis voor het ontwerp en de 
uitvoering van ons onderzoek komt vanuit de ervaringsdeskundigheid van onze teamleden. 
Zo sluiten we met onze onderzoeken aan bij datgene waar het vanuit onze visie echt om 
gaat: het daadwerkelijk meetellen van alle stemmen. 
 
Als onderzoeker hoef je voor ons niet ervaringsdeskundig te zijn. Maar het is wel belangrijk 
dat je jezelf de vragen durft te stellen. Wij zoeken namelijk iemand die net als wij gelooft dat 
zowel onderzoek als organisatie alleen over mensen kan gaan als ze daar ook echt bij 
betrokken worden. Als je kiest voor Meetellen draag je bij aan onze missie, maar ben je ook 
onderdeel van onze coöperatieve organisatie. Het gaat ons om de juiste persoon. Dat 
betekent dat we uren en invulling van deze functie aan kunnen passen. 
 

Wie zoeken we? Lees meer 

	  



 

Reageren 
Spreekt deze uitdaging je 
aan? Reageren kan tot 
uiterlijk 31 juli  
door te mailen naar 
info@meetellen.nl  
t.a.v. Esmeralda van der 
Naaten. Graag ontvangen we 
je CV en motivatiebrief van 
maximaal 1 A4. De 
selectieprocedure start 
gelijk na de sluitingsdatum. 
Wanneer we na het lezen van 
je brief en CV een match 
voelen nodigen we je graag 
uit voor een 
sollicitatiegesprek. 
 

 

Wie zoeken we? 
 

- Een bevlogen onderzoeker en spin in het web, die niet in hokjes denkt en wil 
bijdragen aan participatief onderzoek 

- Een kritische denker met een “hands-on” mentaliteit die ook houdt van 
persoonlijk contact 

- Iemand die enthousiast wordt van het in gezamenlijkheid verder ontwikkelen 
van de (onderzoeks-)organisatie en het team 

- Iemand met een afgeronde WO-opleiding in de sociale of 
gedragswetenschappen 

- Ervaring met onderzoek door middel van inzet van ervaringskennis is een pré. 
 

Wat bieden we je aan? 
 

- Een hecht en gezellig team 
- Een transparante organisatie met veel mogelijkheden om jezelf doorlopend te 

ontwikkelen  
- Flexibel werken - op ons hofje aan de Keizersgracht, thuis of op een andere 

locatie 
- Maandsalaris conform CAO Sociaal Werk, schaal 8-9 
- Inzet in overleg, afhankelijk van ervaring en mogelijkheden. Een contract voor 

bepaalde tijd van tenminste 16 uur tot maximaal 32 uur per week. 
 
 
Meer informatie? Lees meer over meetellen hieronder of op de website meetellen.nl. 
Of neem contact op met Esmeralda van der Naaten, info@meetellen.nl of 06 
18905213. 
  



 
 
 

 
 
 
 

Meetellen werkt samen met 
Stichting De Omslag  
 
Keizersgracht 334 
1016 EZ Amsterdam 
 
+31 (0)20 486 0149 
info@deomslag.nl 
deomslag.nl | meetellen.nl 
 
KVK 34125260 
BTW NL808825100B01 
NL74 INGB 0005124847 
 
 
 

 

 
Over Meetellen 
 
Meetellen is een onderzoeksbureau voor én door mensen die bekend zijn met 
extra ondersteuning. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met langdurig werkloos zijn, 
psychische of lichamelijke problemen, dakloosheid, schulden of eenzaamheid.  
 
Meetellen in Amsterdam bestaat nu drie jaar en is uitgegroeid tot een hecht 
(onderzoeks-)team van elf leden. Binnen het team staat samen ontwikkelen 
centraal: als organisatie en binnen ons vak. Fijn, veilig en open contact is daarbij 
de sleutel. 
 
Team Meetellen laat door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek de 
stem van mensen aan horen. Wij doen onafhankelijk onderzoek in opdracht van 
onder andere de gemeente Amsterdam, De Regenboog Groep, GGD Amsterdam, 
maar ook voor sociale initiatieven als E-CO of ONSbank of in landelijke onderzoek 
consortia. Daarnaast heeft Meetellen een panel van zo’n honderd mensen achter 
zich die hun stem over zorg en ondersteuning willen laten horen. Meer weten? 
Kijk op onze website: Amsterdam.meetellen.nl.  
 

 
 

 


