Doe mee als jongerenonderzoeker naar
‘inzet ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp’
Informatiebrief voor jongeren die mee willen doen als jongerenonderzoeker

We zoeken 8 jongeren die:
1. tussen de 16 en 27 jaar zijn;
2. ervaring hebben met jeugdhulp;
3. deze ervaring inzetten om beleid of praktijk te verbeteren en/of als maatje andere
jongeren te ondersteunen;
4. het leuk vinden om andere jongeren te interviewen over hoe zij hun
ervaringsdeskundigheid inzetten.
5. het komend half jaar zin en tijd hebben (gem. 7 uur per maand)

Waarom?
De jongerenonderzoekers gaan andere jonge ervaringsdeskundigen interviewen. Dat
heet peer-research of Participatief Jongeren Onderzoek. Het onderzoek wordt
begeleid door Stichting Alexander samen met ExpEx en NJI.
Dit levert drie dingen op:
1. Kennis over de belevingswereld van jongeren zelf; hoe is inzet
ervaringsdeskundigheid nu georganiseerd, wat gaat goed, wat kan beter?
2. Invloed op hoe inzet ervaringsdeskundigheid wordt georganiseerd en hoe je deze
kennis effectief onder de aandacht brengt
3. Je leert er veel van en werkt aan competenties: interviewen, samenwerken,
resultaten analyseren en presenteren.

Ok, wat als ik mee wil doen? Praktische info
1.
Vergoeding
a.
Reiskosten worden vergoed
b. Je krijgt een
vrijwilligersvergoeding van 35 euro
per maand en aan het eind ontvang
je een leuk cadeau
c.
Je krijgt een
vrijwilligerscontract bij Stichting
Alexander

2.
Waar/wanneer?
a.
We komen in eerste instantie virtueel bij
elkaar en daarna op een centrale plek in
Nederland. Afhankelijk van waar de meeste
mensen vandaan komen: in Utrecht of
Amsterdam.
b.
Bijeenkomsten zijn op momenten dat
jullie kunnen.

Wat wordt er concreet van je verwacht?
Maand

Activiteit

Uren

juni

- Meedoen aan start/voorlichtingsbijeenkomst
- Meedoen aan training

4
4

juni t/m
september

- 5 Jonge ervaringsdeskundigen interviewen
- Resultaten uitwerken
- Contact houden met Stichting Alexander

10
10
4

september

- Meedoen aan analyse bijeenkomst
- Meedenken over event om resultaten te presenteren

4
4

oktober

- Meedoen aan event over de resultaten
- Meedoen aan evaluatie

4
4
48 uur

Wat kan je van ons verwachten?
Wij zorgen voor:
a.
Training en coaching on the job zodat je echt aan de slag kan als
jongerenonderzoeker;
b.
Aandacht voor een goede sfeer en voor prettig samenwerken;
c.
Aandacht voor ethiek in het onderzoek (vertrouwelijkheid, anonimiteit,
wat doet het met je als onderzoeker als je jongeren interviewt over lastige
onderwerpen);
d.
Samenwerking met organisaties die iets moeten/willen/kunnen gaan
doen met de resultaten van het onderzoek.
e.
Je ontvangt een certificaat waarin jouw opgedane ervaringen zijn
beschreven

Wil je meer informatie? Wat vragen stellen? Je opgeven?
Neem contact op met Aimy (06 301 85 985) of Ivet (06 839 29 591) van Stichting
Alexander of via mail naar info@st-alexander.nl

