
 

 
Ben jij op zoek naar een stage en heb je interesse in het doen van praktijkgericht onderzoek naar 
integraal (domeinoverstijgend) werken in de jeugdhulp?  
 
…dan zoeken wij jou! Het Leernetwerk Integraal Werken van de Werkplaats SAMEN is een plek waar 
samen met beleidsmedewerkers van gemeenten, managers van praktijkorganisaties, professionals, 
onderzoekers, docenten en ervaringsdeskundigen wordt gewerkt aan vraagstukken rond integraal 
werken. Vanaf september zijn wij op zoek naar een  
   Stagiair integraal werken in de jeugdhulp 
 
Integraal werken en het leernetwerk 
Integraal werken is een zeer actueel thema en gaat over het bieden van tijdige, passende en 
samenhangende zorg voor gezinnen. Daarin spelen vraagstukken op verschillende niveaus, denk aan:  

• Beleidsmatige vraagstukken rond het organiseren van integraal werken; 

• Vraagstukken rond integraal vakmanschap en samenwerking tussen professionals, en; 

• Vraagstukken gericht op het creëren van een samenhangend zorgaanbod samen met 
gezinnen.  

 
Als stagiair in het leernetwerk maak je kennis met de verschillende vraagstukken en ondersteun je 
de onderzoekers in het uitvoeren van een implementatiestudie. Hierbij toetsen we de praktische 
toepasbaarheid van een hulpmiddel voor professionals in de praktijk.  
 
Wat ga je doen? 

- Afnemen van interviews met professionals en beleidsmakers.  
- Bijwonen van leernetwerkbijeenkomsten en het uitwerken en analyseren daarvan. 
- Actief samenwerken met praktijkpartners om ontwikkelde hulpmiddelen in de praktijk te 

toetsen (implementatieproject).  
 
Wat bieden wij jou? 

- Een stageplek waar je een eigen afstudeer- of deelonderzoek uit kan voeren, onder 

begeleiding van ervaren onderzoekers. 

- Je maakt deel uit van het leernetwerk met partners uit beleid, praktijk, onderzoek, onderwijs 

en ervaringsdeskundigheid, en vergroot hiermee je netwerk.  

- Een stageplek waar je kunt leren en groeien en een bijdrage kunt leveren aan onderzoek ter 

verbetering van de jeugdhulp. 

- De kans om je onderzoeksvaardigheden te versterken en deze in- en extern te presenteren. 

Wat vragen wij? 

Je volgt een HBO of WO opleiding (bachelor of master) in de richting van sociale wetenschappen of 

bestuur en beleid en hebt interesse in het doen van praktijkgericht onderzoek en (integraal werken 

in) de jeugdhulp. Je bent flexibel in het indelen van je tijd en kunt goed zelfstandig te werk gaan. 

Kennis over het jeugdhulpdomein is een pre en ervaring met het afnemen van interviews is gewenst.  

Interesse? 

Je kunt je motivatiebrief met curriculum vitae sturen naar Eline Heek (H.C.Heek@lumc.nl).  

Voor vragen over de sollicitatie kun je ook terecht bij Eline Heek. Meer informatie over het 

leernetwerk kun je vinden op de website van de Werkplaats SAMEN. 

  

https://www.werkplaatssamen.nl/
mailto:H.C.Heek@lumc.nl
https://www.werkplaatssamen.nl/wat-doet-samen/activiteiten/leernetwerken/leernetwerk-integraal-werken/

