Vacature medeonderzoeker
Onderzoekers zoeken 6 lesbo-, homo, bi-, transgender- en intersekse jongeren die te
maken hebben gehad met thuisloosheid om andere jongeren te interviewen
Korte taakomschrijving
Onderzoekers van Movisie onderzoeken in Amsterdam de hulp aan lesbo, homo, bi, transgender en
intersekse jongeren (LHBTi) die te maken hebben met thuisloosheid. Het gaat om een functie als medeonderzoeker waarin je andere jongeren zult interviewen over hun ervaringen en wensen.
Ben jij LHBTi en tussen de 18 en 30 jaar? Heb je een periode in je leven te maken gehad met thuisloosheid? Ben je gemotiveerd om dit onderzoek mogelijk te maken? Drie keer ja betekent doorlezen.
Uitgebreide taakomschrijving
Als medeonderzoeker volg je in het najaar een training van vier dagen waarin je werkt aan competenties en meedenkt over het onderzoek. Na de training neem je 4 à 5 interviews af onder LHBTi-jongeren die te maken hebben met thuisloosheid. Je neemt de interviews op met een voice recorder en
stuurt die naar de onderzoekers. Voor en na elk interview heb je contact met de onderzoekers die je
zullen coachen. Je evalueert na afloop van de training en de interviewperiode.
Ervaringen van medeonderzoekers met interviewen in 2010
“Ik heb geleerd om op mijn houding te letten. Duidelijk praten is belangrijk. En nieuwe vaardigheden bijleren zoals
interviewtechnieken, communiceren en hoe een interview wordt opgebouwd. Ik vond de vrijheid in het ontdekken
erg goed. En dat je ruimte kreeg je eigen mening te geven over het onderzoek”.

Wat voor ervaring, kennis of vaardigheden zijn nodig?
 Je bent lesbo, homo, bi, transgender of je hebt een intersekse conditie;
 Je bent in het verleden thuisloos geweest: op straat of bij vrienden slapen, of in opvanghuizen;
 Je woont momenteel (al dan niet begeleid) in een eigen woning of gemeenschappelijke woning;
 Je kunt goed het vertrouwen van LHBTi-thuisloze jongeren winnen, je kunt je goed in het Nederlands uitdrukken zowel mondeling als schriftelijk, je hebt goede communicatieve vaardigheden, je
kunt goed om hulp vragen als dat nodig is, je kunt goed in een groep werken, je werkt zorgvuldig
en komt afspraken na;
 Je zit goed in je vel;
 Je bent gedurende een jaar beschikbaar, vanaf augustus 2017 met 4 trainingsdagen in het najaar
en het afnemen van interviews tussen november 2017 en februari 2018;
 Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding.
Wat krijg je ervoor terug?
Vier trainingsdagen die worden gegeven door Movisie-onderzoekers. Als feestelijke afsluiting van het
trainingstraject ontvang je een certificaat van de directeur. In de trainingen leer je competenties als betrouwbaarheid tonen, communiceren en aanpassingsvermogen die je in de praktijk brengt als je gaat
interviewen. We gaan je tijdens de interviewperiode coachen dus je staat er niet alleen voor. In de interviewperiode ben je een rolmodel voor de jongeren die je interviewt. Het onderzoekswerk dat je doet
kan als vrijwilligerswerk bij Movisie op je CV en zo kan je je loopbaanmogelijkheden versterken.
Hoe kom ik in aanmerking?
Ben je enthousiast, heb je vragen? Mail of bel vóór 29 mei naar Afiah Vijlbrief.
Graag ontvang ik je bericht!
outonthestreets.adam@gmail.com / 0655440630
Wil je vragen stellen aan iemand uit de stad?
Sterre Raymakers van Straatvisie: sterre@straatvisie.nl
Klarina Lingmont van Spirit!: K.Lingmont@spirit.nl

