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Vacature onderzoeker bij Valente 

Opdracht Doelgroep in beeld (16 uur p.w.) 
 

Voor de opdracht Doelgroep in beeld zoekt de werkgroep landelijke onderzoeksagenda van Valente een 

wetenschappelijk functionaris die onderzoek opzet en uitvoert met als doel: zicht krijgen op wat leden al doen 

om resultaten bij cliënten te meten en op wensen van leden ten aanzien van cliëntenonderzoek. Ook kom je 

tot een voorstel voor aanvullende dataverzameling, uitkomstmaten en instrumenten. 

 

Jouw rol en profiel 

De in de opdracht (zie bijlage 1) geformuleerde onderzoeksactiviteiten vormen een voortraject om uit te 

zoeken of en zo ja, op welke manier leden van Valente stappen kunnen zetten op weg naar harmonisatie van 

instrumentarium van cliëntonderzoek (domein overstijgend of sectorspecifiek). Je voert jouw activiteiten 

relatief zelfstandig uit en bent in staat de opdracht goed af te bakenen. Op wetenschappelijk vlak/inhoudelijk 

word je ondersteund door de senior-onderzoekers van twee van de lidinstellingen. De beleidsadviseur 

onderzoek en projectsecretaris van Valente bieden procesmatige en organisatorische ondersteuning.  

 

Je hebt een academische opleiding in een relevante studierichting zoals psychologie, 

gezondheidswetenschappen of sociologie. Je wil jouw kennis en vaardigheden inzetten om mensen in 

kwetsbare posities te ondersteunen. Je bent een betrokken doorzetter die ervan houdt om complexe 

vraagstukken behapbaar te maken. Omgaan met verschillende belangen en invalshoeken zie jij als een 

uitdaging; je bent in staat je doel vast te houden. Je bent nieuwsgierig en bevlogen. In samenspraak met de 

werkgroep, andere onderzoekers én praktijkinstellingen, maak je een binnen de opdracht passende planning. 

Je bent ordelijk en nauwkeurig en kunt omgaan met deadlines.  

 

Herken je jezelf ook in minimaal drie van onderstaande wensen, dan maken we graag kennis met je! 

• Je hebt kennis van en inzicht in de doelgroepen van onze leden en hebt enige kennis van hun visie op 

herstelgericht werken, duurzame veiligheid, vergroten zelfstandigheid en verbeteren van de 

maatschappelijke positie.   

• Je hebt kennis van relevante literatuur en instrumentarium. 

• Je hebt ervaring met het (zelfstandig) uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek. 

• Je bent bekend met zowel kwantitatieve- als kwalitatieve onderzoekmethoden. 

• Je kunt uitkomsten van je onderzoek in begrijpelijke taal terugkoppelen. 

 

Arbeidsvoorwaarden & bijzonderheden 

Een tijdelijke aanstelling voor 2 dagen per week (16 uur), onder begeleiding van onderzoekers uit de 

werkgroep, voor max. 1 jaar. Jouw salaris bedraagt maximaal € 4.670 bruto per maand op basis van een 36-

urige werkweek (schaal 10, CAO Sociaal Werk) en afhankelijk van ervaring. Overige arbeidsvoorwaarden zijn 

conform CAO. Valente heeft goede ervaringen met detachering vanuit leden voor tijdelijke contracten, indien 

mogelijk heeft detachering de voorkeur. 

 

Meer informatie over de opdracht of de vacature 

Neem contact op met Essa Reijmers, beleidsadviseur Onderzoek bij Valente (06 – 156 79 666, 

essa.reijmers@valente.nl, voor 30 december of na 9 januari) of met Diana Roeg, programmaleider onderzoek 

Kwintes (diana.roeg@kwintes.nl, 06 – 518 99 773, voor 25 december of na 3 januari). 

 

 

 

 

 

https://www.valente.nl/netwerken/themanetwerk-onderzoekagenda/
mailto:essa.reijmers@valente.nl
mailto:diana.roeg@kwintes.nl
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Interesse?  

Graag ontvangen we je cv en een motivatiebrief uiterlijk woensdag 12 januari 2022 op 

essa.reijmers@valente.nl. De gesprekken staan gepland op donderdag 20 januari 2022. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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Bijlage 1: Doelgroep in beeld – hoofdlijnen voor de onderzoeksopdracht 2022  

 

Deze opdracht is gebaseerd op voorwerk van leden van de werkgroep landelijke  

onderzoeksagenda (december 2021).  

 

Inleiding 

Lidinstellingen van Valente bieden veilige opvang en begeleiding aan mensen die te maken krijgen met 

tijdelijke of langdurende kwetsbaarheid en/of (risico op) dakloosheid. De ondersteuning kent verschillende 

vormen: ambulante woonbegeleiding, beschermd wonen, dag- en nachtopvang, ambulante hulp of 

(crisis)opvang bij huiselijk geweld en bemoeizorg. Leden zijn georganiseerd in drie basisnetwerken: Beschermd 

Wonen & Begeleiding, Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang. De ondersteuning richt zich op diverse 

leefgebieden (wonen, geld en inkomen, werken en leren, vrije tijd, sociale relaties, kinderen en opvoeding, 

zingeving, eigen regie, gezondheid en zelfzorg, en veiligheid). In toenemende mate maken ook cliënten met 

een forensische achtergrond gebruik van de geboden begeleiding. Overstijgende doelen van begeleiding: 

bijdragen aan herstel, kwaliteit van leven, veiligheid, vergroten van zelfstandigheid en verbeteren van de 

maatschappelijke positie.  

 

Landelijke onderzoeksagenda: thema Doelgroep in beeld 

In de landelijke onderzoeksagenda 2020 – 2024 is de wens opgenomen om de doelgroepen van Valente beter 

in beeld te krijgen om zo zicht te krijgen op hoeveel mensen er geholpen worden, wie dit zijn en wat de 

ondersteuning voor hen betekent. Huidige registraties van lidinstellingen bieden hier onvoldoende 

mogelijkheden toe in dat ze het slechts beperkt mogelijk maken om op geaggregeerd niveau informatie bij 

elkaar te brengen. Er is hard gewerkt aan een basisset. Deze is succesvol en wordt met goede respons van de 

lidinstellingen jaarlijks aangeleverd. De basisset die door Q-Consult sinds 2019 wordt uitgevoerd i.o.v. Valente 

biedt hierdoor zicht op hoeveel cliënten waar verblijven, leeftijd- en geslachtsverdeling, als ook 

financieringsgrondslag. Daarmee is de basisset waardevol, maar biedt deze beperkte aanknopingspunten voor 

belangenbehartiging en onderzoek. Het voorstel is om de basisset - op termijn - uit te breiden met 

epidemiologisch/monitoringsonderzoek (...). Er wordt een concreet plan uitgewerkt om aanvullend op de 

basisset met kwantitatieve gegevens (..) onderzoek te doen naar de voortgang van het herstel en de 

participatie van cliënten. We bouwen daarmee voort op wat al wordt verzameld: samenwerken waar kan, 

nieuw opzetten waar nodig, maar wel vanuit dezelfde definities. Hierbij is een belangrijke voorwaarde dat 

benodigde aanvullende gegevensverzameling dienend is aan de cliënt en begeleiding: bijdraagt aan behoefte in 

kaart brengen en samen beslissen. Vanuit deze opdracht is de werkgroep landelijke onderzoeksagenda gestart 

met in beeld brengen welke ontwikkeling cliënten doormaken, zodat professionals beter ondersteund kunnen 

worden om hun werk te doen. Daarbij is geconstateerd dat er bij (een groot deel van de) leden veel gebeurt op 

het gebied van cliëntenonderzoek, dat daarbij verschillen van insteek aan de orde zijn en is de vraag op tafel 

gekomen of harmonisatie van instrumenten (per domein of domein overstijgend) meerwaarde heeft. Hieruit is 

voor 2022 de volgende opdracht voortgekomen.  

 

Doel onderzoek:  

- Zicht krijgen op welk onderzoek leden doen om resultaten bij cliënten te meten: wat werkt wel/niet 

en waarom; 

- Zicht krijgen op wensen van leden op het gebied van cliëntenonderzoek. 

- Tot een voorstel komen voor aanvullende dataverzameling, uitkomstmaten en instrumenten. 

 

Uitkomsten van dit onderzoek dienen om volgende stappen te zetten in mogelijke harmonisatie van 

instrumentarium van cliëntonderzoek (domeinoverstijgend of sectorspecifiek).  

 

De onderzoeker gaat hiertoe: 

- Uitvraag doen onder leden van de drie basisnetwerken over hoe cliëntenonderzoek (naar: 

clientervaring, ontwikkeling die cliënten doormaken, clientprofiel) op dit moment vorm krijgt; 
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- In kaart brengen welke gevalideerde instrumenten/onderzoeksbronnen nu al gebruikt worden om 

resultaten in beeld te krijgen;  

- In kaart brengen welke cliëntgegevens lidorganisaties verzamelen, op welke leefgebieden (wonen, 

geld en inkomen, werken en leren, vrije tijd, sociale relaties, kinderen en opvoeding, zingeving, eigen 

regie, gezondheid en zelfzorg, en veiligheid) die resultaten voor cliënten en professionals inzichtelijk 

maken; 

- De in kaart gebrachte gegevens analyseren op (grootste) gemene delers en verschillen; 

- In kaart brengen welke gevalideerde instrumenten geschikt zijn volgens de wetenschappelijke 

literatuur. 

- Duiding geven aan de bevindingen uit de inventarisatie, in samenspraak met de werkgroep landelijke 

onderzoeksagenda, de te starten ontwikkelgroep en ervaringsdeskundigen van lidinstellingen.  

- Op basis van genoemde activiteiten meedenken met de werkgroep landelijke onderzoeksagenda over 

conclusies en aanbevelingen voor vervolgstappen.  

- Een advies schrijven voor aanvullende dataverzameling, uitkomstmaten en instrumenten. 

- De bevindingen tussentijds en aan het eind van de opdracht vastleggen in rapportage. 

 

De opdracht en onderzoeksmethode geef je in overleg met de werkgroep landelijke onderzoeksagenda nader 

vorm in de eerste fase.  

 

De onderzoeker wordt op wetenschappelijk vlak/inhoudelijk ondersteund door een senior-onderzoeker van 

één van de lidinstellingen. De beleidsadviseur onderzoek en projectsecretaris van Valente bieden procesmatige 

en organisatorische ondersteuning.  


