
 

 

   Toolkit bij participatief onderzoek 

Van zwerfjongere tot 

medeonderzoeker 

Fase 1: de voorbereiding 

In fase 1 wordt het participatief onderzoek voorbereid. Dat begint met het werven, 

selecteren en motiveren van de medeonderzoekers. Het takenpakket en de 

rolverdeling van onderzoekers en medeonderzoekers worden geformuleerd. Verder 

bestaat deze voorbereidingsfase uit het regelen van goede randvoorwaarden. De 

jongeren krijgen persoonlijke begeleiding, een financiële vergoeding, 

reiskostenvergoeding en een certificaat Erkenning Verworven Competenties. 

Fase 2: de training 

In fase 2 krijgen de medeonderzoekers een vierdaagse training. In deze training 

leren ze de benodigde interviewtechnieken. Ze oefenen met open en gesloten 

vragen en leren hoe ze de vragenlijst kunnen gebruiken. Belangrijk onderdeel van 

de training is het logistieke plaatje: het voorbereiden van de interviews en het 

verzamelen en coderen van de gegevens. In de training worden verder afspraken 

gemaakt over ethische kwesties, zoals het omgaan met gevoelige informatie en het 

creëren van een veilige interviewsetting. 

Fase 3: aan het werk 

In fase 3 gaan de medeonderzoekers aan de slag met het afnemen van interviews. 

Ze bereiden het interview voor, voeren het interview uit en zorgen na afloop dat de 

informatie beschikbaar is voor de onderzoekers. In deze fase is een soepele 

samenwerking tussen de onderzoekers en medeonderzoekers cruciaal. Persoonlijk 

contact en een vertrouwensband blijken de sleutel tot het oplossen van problemen. 

De medeonderzoekers ontwikkelen in deze fase competenties die in een certificaat 

worden vastgelegd. 

Fase 4: na de onderzoeksperiode 

Fase 4 is de laatste fase van het participatief onderzoek. Deze fase begint met een 

evaluatie van de interviewperiode en het vieren van de successen. In een 

evaluatiebijeenkomst wordt de meerwaarde geformuleerd voor de 

medeonderzoekers, de onderzoekers en het onderzoek zelf. De inhoudelijke 

uitkomsten worden met elkaar besproken en de betrokkenen spreken af wie wat 

gaat doen met de resultaten. Deze fase sluit af met de uitreiking van het certificaat 

Erkenning Verworven Competenties. 

Downloads bij de vier fasen 

Fase 1: de voorbereiding 

 Acht competenties 

 EVC Start interview 

https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%201%20Acht%20competenties%20%5bMOV-697732-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%201%20EVC%20Start%20interview%20%5bMOV-697965-0.3%5d.pdf


 

 

 Factsheet werving 

 Informatie medeonderzoekers 

 Overzicht randvoorwaarden meedoen beleidsonderzoekers 

 Overzicht gekozen competenties 

 Selectiecriteria medeonderzoekers 

 VOG contactpersonen medeonderzoekers 

 Voorbeeld aanvraag Verklaring omtrent Gedrag 

 Voorbeeld vrijwilligerscontract Movisie 

 

Fase 2: de training 

 Aanvullend trainingsmateriaal 

 Brief uitnodiging 

 Do’s en don’ts 

 Etnische richtlijnen 

 Evaluatieformulier training medeonderzoekers 

 Inschrijfformulier training 

 Interviewvoorbereiding 

 Overzicht interviewtechnieken 

 Programma training 

 Voorbeelden kennismakingsoefeningen 

 

Fase 3: aan het werk 

 Brief met toelichting EVC aan medeonderzoekers 

 Brief over afronding EVC met medeonderzoekers 

 Brief afspraak interview 

 EVC Persoonlijke eigenschappen 

 Informatie respondenten 

 Informed consentformulier 

 Interview invullijst voor medeonderzoekers 

 Mail werving zwerfjongeren 

https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%201%20Factsheet_werving%20%5bMOV-697717-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%201%20Informatie_medeonderzoekers%20%5bMOV-697713-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%201%20Overzicht%20randvoorwaarden%20meedoen%20beleidsonderzoekers%20%5bMOV-697728-0.5%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%201%20Overzicht_gekozen_competenties%20%5bMOV-697739-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%201%20Selectiecriteria_medeonderzoekers%20%5bMOV-697723-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%201%20VOGcontactpersonenmedeonderzoekers%20%5bMOV-697744-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%201%20Voorbeeld%20aanvraag%20Verklaring%20omtrent%20Gedrag%20%5bMOV-697748-0.4%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%201%20Voorbeeld%20vrijwilligerscontract%20MOVISIE%20%5bMOV-697757-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%202%20Aanvullend%20trainingsmateriaal%20%5bMOV-697836-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%202%20Brief%20uitnodiging%20%5bMOV-697812-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%202%20dos%20en%20donts%20%5bMOV-697850-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%202%20Etnische%20richtlijnen%20%5bMOV-697840-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%202%20Evaluatieformulier%20training%20medeonderzoekers%20%5bMOV-697864-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%202%20Inschrijfformulier%20training%20%5bMOV-697817-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%202%20Interviewvoorbereiding%20%5bMOV-697844-0.3%5d.pdf
Overzicht%20interviewtechnieken
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%202%20Programma%20training%20%5bMOV-697822-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%202%20Voorbeelden%20kennismakingsoefeningen%20%5bMOV-697832-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%203%20Biref%20met%20toelichting%20EVC%20aan%20medeonderzoekers%20%5bMOV-697942-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%203%20Brief%20over%20afronding%20EVC%20met%20medeonderzoekers%20%5bMOV-697950-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%203%20briefafspraakinterview%20%5bMOV-697919-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%203%20EVC%20Persoonlijke%20eigenschappen%20%5bMOV-697954-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%203%20Informatie%20respondenten%20%5bMOV-697875-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%203%20Informed%20consentformulier%20%5bMOV-697929-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%203%20Interview%20invullijst%20voor%20medeonderzoekers%20%5bMOV-697937-0.3%5d.xls
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%203%20mailwerving%20zwerfjongeren%20%5bMOV-697913-0.3%5d.pdf


 

 

 Oproep respondenten 

 Selectiecriteria respondenten 

 Vragenlijst 

 

Fase 4: na de onderzoeksperiode 

 Certificaat training en interviewperiode 

 EVC certificaat 

 Programma evaluatiebijeenkomst 

 Uitnodiging evaluatiebijeenkomst 

 

 

 

https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%203%20Oproep%20respondenten%20%5bMOV-697909-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%203%20Selectiecriteria%20respondenten%20%5bMOV-697879-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%203%20Vragenlijst%20%5bMOV-697924-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%204%20Certificaat%20training%20en%20interviewperiode%20%5bMOV-697983-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%204%20EVC%20certificaat%20%5bMOV-697988-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%204%20Programma%20evaluatiebijeenkomst%20%5bMOV-697969-0.3%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Fase%204%20Uitnodigingevaluatiebijeenkomst%20%5bMOV-697973-0.3%5d.pdf

