
Word ook

actieonderzoeker!

Het Instituut voor Publieke Waarden(IPW) doet actieonderzoek naar jongeren met een
chronische aandoening. Dat is nodig omdat deze jongeren structureel met meer regels,
te maken hebben dan hun leeftijdsgenoten. De Nederlandse verzorgingsstaat maakt veel
mogelijk, maar veel jongeren lopen desondanks ook geregeld tegen belemmeringen aan.
Dat willen wij doorbreken, samen met FNO en Stichting JongPit.

Wat bieden we aan?

De actieonderzoeker zit niet achter zijn of haar bureau te analyseren wat er mis gaat en
hoe het beter kan. Hij of zij bedenkt oplossingen, voert deze uit en onderzoekt vervolgens
hoe het beter kan. En dat onderzoek doen actieonderzoekers vanuit hun eigen ervaring en
samen met de mensen waar het om gaat.

Daarom willen we het komende jaar 15 jongeren opleiden tot actieonderzoeker. Samen
met deze groep ontwikkelen we nieuwe oplossingen voor jongeren in Nederland die nu
vastlopen. Lijkt je dat leuk, interessant, nuttig en nodig? En heb je zin om wat nieuws te
leren? Meld je dan aan!

Wat is actieonderzoek?

De leergang actieonderzoeker bestaat uit zes bijeenkomsten tussen september 2020 en
mei 2021.Tussen de bijeenkomsten door willen we, samen met jullie, zestig andere
jongeren met een chronische aandoening helpen om een doorbraak in hun leven te
realiseren.Tijdens de leergang leren jullie:

a. Doorbraken mogelijk maken voor jongeren met een chronische aandoening die    
vastlopen in de bureaucratie.
b. Alles over actieonderzoek: wat is het? waarom is het belangrijk? Hoe kan iedereen het
in zijn dagelijkse leven en tijdens zijn werk gebruiken?
c. Zelf onderzoek doen
d. De geleerde lessen delen met verantwoordelijke ministeries en gemeenten.

Het volgen van de leergang kost 10 dagen, waarvan je 6 dagen de lessen voorbereid en je
vier dagen andere jongeren helpt. Onkosten worden vergoed.

https://docs.google.com/forms/d/141S3KEVaudny8BV406t2BFzD2B-5sSYTf46IdhuEPUo/edit


meld je aan voor
de

informatiebijeen
komst

Iedereen die zin heeft om iets nieuws te leren en met ons te onderzoeken hoe we
vastgelopen jongeren verder kunnen helpen.

Iedereen die wil leren om gemeenten en ministeries van goede oplossingen te overtuigen.

Daarvoor heb je niet per se al kennis nodig over mensen helpen, onderzoek of overtuigen
nodig. Het is vooral belangrijk dat je het leuk en nuttig vindt om te gaan doen.

Wel zoeken we mensen binnen de doelgroep van het onderzoek; dus jonge mensen met
een chronische aandoening.

En het is belangrijk dat je goed op afstand kunt werken (telefoon, mail, chat, videobellen,
etc.). Want we verwachten dat, dit de komende maanden nog nodig zal blijven. Zowel
voor de lesdagen, de coaching als het helpen van jongeren.

Wie zoeken we?

Op 27 augustus van 18.30-20.30 is er een online informatiebijeenkomst. Daarin leggen
we precies uit wat we gaan doen en wat we van jullie verwachten en hoe we 15
deelnemers selecteren. Dus als je mee wilt doen, maar ook als je nog twijfelt kom dan
27 augustus naar de bijeenkomst. Hieronder kun je je aanmelden.

Als jullie verder vragen hebben kun je die mailen naar babette@publiekewaarden.nl

We hopen jullie te zien,

Beste groet,
Team IPW

Meld je aan!

https://docs.google.com/forms/d/141S3KEVaudny8BV406t2BFzD2B-5sSYTf46IdhuEPUo/edit

