
  

Profiel voor 6 medeonderzoekers  
Medeonderzoekers zijn voormalig dak- en thuisloze LHBTi-jongeren in het onderzoeksteam en zij 

hebben een prominente rol als interviewers van jongeren in individuele diepte-interviews en het bevra-

gen van professionals in focusgroepen. Het profiel voor deze medeonderzoekers: 

 

 

 

 

Etnische achtergrond 2 jongeren met een Nederlandse achtergrond 

2 jongeren met een migrantenachtergrond 

2 naar vrije keuze 

LHBTi L H B T-gevoelens of intersekse conditie hebben. De samenstelling van de 

groep medeonderzoekers bestaat uit zowel L als H, B en T. 

Gender De samenstelling van de groep medeonderzoekers bestaat uit tenminste 

2 jongens en 2 meisjes 

Leeftijd 18 – 30 jaar 

Ervaring dakloosheid Moet in het verleden thuisloos geweest zijn. Dit houdt in op straat of bij 

vrienden slapen, of bij opvanghuizen 

Huidige woonsituatie Al dan niet begeleid wonend in eigen woning of gemeenschappelijke wo-

ning 

Vaardigheden / competenties  Goed in staat om het vertrouwen van LHBTi-thuisloze jongeren te 

winnen 

 Goed in het Nederlands kunnen uitdrukken zowel mondeling als 

schriftelijk 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Goed in staat om hulp te vragen als dat nodig is 

 Goed in staat om in een groep te werken  

 Werkt zorgvuldig en komt afspraken na 

Werkervaring  Heeft werkervaring (als vrijwilliger) 

Gezondheid (fysiek en mentaal) Stabiele situatie (handicap geen probleem) 

VOG Moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen bij de gemeente 

die vergoed wordt door Movisie. Als een jongere de VOG niet krijgt, gaan 

we in gesprek. 

Drugs Het is toegestaan om beperkt alcohol, sigaretten of softdrugs te gebrui-

ken maar niet vlak voor of tijdens de interviews 

Beschikbaarheid  Moet beschikbaar zijn in augustus, september en oktober wanneer 

de vier trainingsdagen zijn 

 Moet gedurende de interviewperiode van november 2017 tot febru-

ari 2018 beschikbaar zijn om ca. 3 interviews (van ieder ca. 2 uur) af 

te nemen 

 Moet beschikbaar zijn voor eventuele vragen van de onderzoekers 

 Twee van de zes medeonderzoekers moeten in februari 2018 be-

schikbaar zijn voor het bevragen van professionals in focusgroepen 

 Twee van de zes medeonderzoekers moeten beschikbaar zijn voor 

het ontwikkelen van een checklist voor professionals 

 Twee van de zes medeonderzoekers moeten beschikbaar zijn voor de 

slotbijeenkomst in de tweede helft van 2018 

Betaling  In de vorm van een vrijwilligersvergoeding 

Veiligheidsprotocol  Begrijpt het protocol en volgt de regels die belangrijk zijn voor de eigen 

veiligheid 


