
  

 

Project “Sterke Sociale Basis”  
 
Wil jij bijdragen aan een sterke sociale basis in de gemeente Veenendaal en ervaring opdoen met 
veel verschillende stakeholders en doelgroepen? Wil jij je onderzoeksvaardigheden uitbreiden en 
leren werken in opdrachtgeverschap? Dan zijn wij voor dit project op zoek naar jou!  
 
Achtergrond 
De gemeente Veenendaal wil toegankelijke, laagdrempelige zorg verlenen aan bewoners. Op dit 
moment zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van welzijnswerk. De ambitie is om een sterke 
sociale basis te bieden door de individuele ondersteuning beter te organiseren in de collectieve zorg.  

Begin 2021 gaat Stichting Welzijn het lokale welzijnswerk uitvoeren en aan de slag als een spin in het 
web die alle betrokken welzijnspartners met elkaar verbindt. Er wordt straks van bewoners verwacht 
dat ze zich eerst richten op hun eigen netwerk en omgeving, voor er hulp of ondersteuning wordt 
geboden. Denk bijvoorbeeld aan een buurthuis, (sport)vereniging of kerk. Op deze manier blijft de zorg 
betaalbaar en kan er ondersteuning geleverd worden aan iedereen die dat echt nodig heeft. Het sociaal 
startpunt Veenendaal is een digitaal platform (sociaalstartpuntveenendaal.nl) dat inwoners en 
professionals helpt om organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in eigen buurt te vinden op het 
gebied van wonen, welzijn, zorg en geldzaken. 

Academie van de Stad is op zoek naar een groep studenten die in beeld krijgen waar kansen liggen om 
het netwerk van de sociale basis te versterken. Academie van de Stad begeleidt in het project het 
proces, faciliteert voortgangsmomenten en bijeenkomsten, en begeleid studenten in wat ze 
tegenkomen als startend professional.  
 
Dit ga je doen 
In dit onderzoek wordt er gefocust op het gebied wat niet primair het aandachtsgebied is van stichting 
Welzijn (om overlap te voorkomen). De stichting richt zich bijvoorbeeld op sociaal makelaars en 
huisartsen als doorverwijzers, terwijl studenten zich kunnen richten op de groepen ‘ondernemers’ en 
‘sportverenigingen’. Studenten gaan met hen in gesprek om inzicht te krijgen in hun perspectief op de 
verdere ontwikkeling van de sociale basis. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen wat 
ondernemers en sportverenigingen kunnen bieden aan sociale basis vanuit hun maatschappelijk rol en 
wat er nodig is om die rol daadwerkelijk in te vullen.  

Naast een literatuurstudie, ga je in gesprek met verschillende belanghebbenden en stakeholders, en 
werk je nauw samen met de stichting en gemeente Veenendaal. Op basis van je bevindingen schrijf je 
een advies aan de opdrachtgever. Aan het eind van het project zal je met je team in een 
eindbijeenkomst de verschillende belanghebbenden bij elkaar te brengen om de bevindingen te 
presenteren. 

 
Dit ben jij 
• Je bent een HBO of WO-student in een relevante studierichting zoals sociale wetenschappen, 

geesteswetenschappen, LAS; 
• Je neemt graag initiatief en kan zowel goed zelfstandig als samenwerken; 
• Je staat open om te leren, denkt in oplossingen, en bent positief. 



  

Dit krijg je van ons 
• Een werkervaringsplek of (onderzoeks)stage van ongeveer 6 maanden; 
• De kans om samen te werken in een interdisciplinair team; 
• Meer kennis over het sociale netwerk, informele ondersteuning en de kans om hier een bijdrage 

aan te leveren; 
• Wekelijkse begeleiding vanuit Academie van de Stad en tussenmomenten met de opdrachtgever; 
• Ervaring opdoen met opdrachtgeverschap en het opbouwen van een netwerk in de stad. 
 
Enthousiast? 
Stuur dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 8 januari 2021 een e-mail naar projectcoördinator An Nguyen 
Phuc, an@academievandestad.nl, onder vermelding van ‘project Sterke Sociale Basis’. Heb je nog 
vragen over de vacature, bel gerust naar 06 2117 8262. 


