
  

 

Project “Inclusiviteit en Diversiteit”  

 
Wil jij bijdragen aan het diversiteitsbeleid van de gemeente Utrecht en kennis op doen over 
inclusiviteit? Wil jij je onderzoeksvaardigheden uitbreiden en tegelijkertijd helpen Utrecht nog een 
beetje mooier te maken? Dan zijn wij voor dit project op zoek naar jou!  

 

Achtergrond 

De gemeente Utrecht maakt zich sterk voor een inclusieve samenleving en een volwaardige 
participatie voor iedereen. Utrecht is een stad waar ruimte is voor iedereen. Utrecht is daarnaast ook 
een hyperdiverse stad, met inwoners met verschillende religies, sekse, etnische afkomsten, seksuele 
voorkeuren, leeftijden. Deze diversiteit biedt veel kansen en heeft mooie en verrijkende kanten. Maar 
het kan er ook toe leiden dat groepen verder van elkaar komen te staan. Een gevolg kan zijn dat 
groepen zich steeds meer terugtrekken in hun eigen gemeenschappen en dat door de diversiteit de 
inclusiviteit afneemt.  In Utrecht staan we voor een inclusieve samenleving en de gemeente Utrecht 
vindt het belangrijk dat inclusiviteit en diversiteit samen gaan.  

Academie van de Stad is op zoek naar een groep studenten die de gemeente Utrecht, na 
onderzoek, adviseren over bovenstaand thema. Academie van de Stad begeleidt in het project het 
proces, faciliteert voortgangsmomenten en bijeenkomsten, en ondersteunt de opdrachtgever, docent 
en studenten waar nodig. 
 

Dit ga je doen 

In opdracht van de gemeente Utrecht ga je aan de slag met de vraag: Hoe kun je als gemeente 
diversiteitsbeleid ontwikkelen waarbij het uitgangspunt inclusief werken is?  

In de eerste tien weken voer een literatuurstudie uit. Het begrip diversiteit kleuren je in door 
je op een concrete casus te focussen. Deze casus kies je samen met de opdrachtgever. Na de 
literatuurstudie ga je in gesprek met stakeholders en onderzoek je of/hoe de (schijnbare) tegenstelling 
in de praktijk te overbruggen is. 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 zoekt een afstudeeropdracht voor je studie Interdisciplinaire Sociale Wetenschap 

• Je neemt graag initiatief en kan zowel goed zelfstandig als samenwerken; 

• Je denkt in oplossingen, bent enthousiast en positief. 
 

Dit krijg je van ons 

• Een werkervaringsplek/(onderzoeks)stage van ongeveer 20 weken; 

• Meer kennis over inclusiviteit en diversiteit en de kans om een bijdrage te leveren aan de stad 
Utrecht; 

• Ervaring opdoen met opdrachtgeverschap en het opbouwen van een netwerk in de stad; 
 

Enthousiast? 

Stuur dan voor 15 januari 2021 je motivatie naar Jasmijn Saadat, jasmijn@academievandestad.nl, 
onder vermelding van ‘project Inclusiviteit en Diversiteit’. Heb je nog vragen over de vacature, kun je 
bellen met Jasmijn, 06 1510 4252.  

https://academievandestad.nl/
mailto:jasmijn@academievandestad.nl

