
 

Student Assistent Onderzoek Achter de Voordeur  

Enthousiaste, proactieve, nieuwsgierige en nauwkeurige student 

assistenten gezocht!  

 

Achtergrond  

Bijna een op de vijf Nederlandse huishoudens heeft last van of loopt het 

risico om problematische schulden te ontwikkelen. Dit heeft een grote 

impact op het leven van mensen. Het vroegtijdige hulp zoeken bij 

schulden is daarom cruciaal. Er zijn echter aanwijzingen dat het gemiddeld 

vijf jaar duurt voordat mensen formele steun zoeken. Door middel van dit 

onderzoek willen we graag inzicht krijgen in de ervaringen en 

(ondersteuning)behoeften van mensen met (problematische) schulden. 

 

Onderzoek  

Achter de Voordeur is een onderzoek- en onderwijsproject, waarin 

studenten van verschillende opleidingen aan de HU de wijk ingaan om de 

ervaringen en behoeften op te halen van mensen met geldzorgen middels 

(korte) interviews. Door deze interviews vergroten we de kennis over de 

ervaringen en hulpbehoeften van mensen met geldzorgen om zo inzicht te 

verkrijgen in hoe er in een vroegtijdig stadium passende hulp geboden 

kan worden. 

 

Jouw taken  

Als student assistent help je bij uitvoering van het onderzoek door 

buurtbewoners te interviewen en uit te werken. De taken die je kunt 

verwachten:  

 

- Utrechtse inwoners op de hoogte brengen van het onderzoek  

- Werven van participanten in de Utrechtse wijken  

- Interviews inplannen en afnemen bij Utrechtse inwoners  

- Interviews uitwerken (verbatim transcriberen) en coderen in ATLAS. 

Ti  

- Logistieke en administratieve werkzaamheden bijbehorend aan het 

onderzoek  

 

 

 

 

 

 

 



 

Functie-eisen  

- 3e of 4e jaars HU student (in overleg 2e jaars ook mogelijk), bij 

voorkeur van een van de volgende opleidingen:  

o Sociaal Juridische Dienstverlening  

o Social Work  

o Bedrijfseconomie  

o Journalistiek  

o Communicatiemanagement  

- Affiniteit met de doelgroep  

- Relevante werk/onderzoekservaring is een pré (kwalitatief 

onderzoek)  

- Uitstekende spreek- en schrijfvaardigheden  

- Administratieve vaardigheden  

- Proactief, zelfstandig, representatief, nauwkeurig en integer  

- Woonachtig in (de buurt van) Utrecht  

 

Wat bieden wij  

Een uitdagende en leerzame bijbaan in een dynamisch onderzoeksteam 

van het lectoraat Schulden en Incasso. Wij zorgen voor een meerdaagse 

training waarbij we je alle relevante onderzoek vaardigheden bijbrengen 

en oefenen voordat je het in de praktijk uitvoert.  

Op basis van een 0-uren contract ben je als student assistent ten eerste 

voor een periode van 6 maanden werkzaam (met ingang van februari 

2021), verlenging van de arbeidsovereenkomst behoort tot de 

mogelijkheden. Het salaris is afhankelijk van het studiejaar, en gebaseerd 

op de vergoedingen die de Hogeschool Utrecht hanteert voor student 

assistenten.  

 

Meer informatie?  

Voor meer vragen over deze functie kun je contact opnemen met 

barbera.vandermeulen@hu.nl  

 

Solliciteren  

Ben jij meteen enthousiast en geïnteresseerd geraakt? Stuur dan je 

motivatiebrief, CV en cijferlijst naar barbera.vandermeulen@hu.nl  
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