
 

Student Assistent Onderzoek Eerder uit de Schulden  

Enthousiaste, proactieve en nauwkeurige student assistenten uit 

Amsterdam en omgeving gezocht!  

 

Waar zijn we naar op zoek? 

Voor een lopend onderzoek zijn we op zoek naar een aantal enthousiaste 

student-assistenten die de komende tijd twee maandagen per maand een 

dagdeel willen ondersteunen bij de werving van deelnemers in de 

rechtbank in Amsterdam.  

 

Waar gaat het onderzoek over? 

Er zijn aanwijzingen dat mensen met schulden pas relatief laat de weg 

vinden naar de hulpverlening, waardoor de problemen zijn opgelopen en 

moeilijker zijn op te lossen. De afgelopen jaren hebben gemeenten 

daarom veel geld geïnvesteerd in het eerder bereiken van inwoners met 

schulden en in de verbetering van de ondersteuning die zij ontvangen. Er 

is echter weinig bekend over de effectiviteit van deze interventies. Dat 

maakt doorontwikkeling van interventies lastig. In het onderzoek ‘Eerder 

uit de schulden: wat werkt?’ wordt gekeken naar het bereik en de 

effectiviteit van interventies voor mensen met betalingsachterstanden. 

 

Een van de interventies die wordt onderzocht is de samenwerking tussen 

de gemeente Amsterdam, zorgverzekeraar Achmea en de Rechtbank van 

Amsterdam. Door mensen met een betalingsachterstand tijdens de zitting 

bij de rechtbank in contact te brengen met schuldhulpverlening probeert 

Achmea om oplopende betalingsachterstanden te voorkomen.  

 

Jouw taken  

Als student assistent werf je deelnemers voor het onderzoek door op 

zittingsdagen aanwezig te zijn in de rechtbank van Amsterdam. De taken 

die je kunt verwachten:  

 

- Mensen met betalingsachterstanden vragen of ze willen meedoen 

met een interview 

- Uitleg geven over het onderzoek 

- Ter plekke interviews afnemen 

 

Functie-eisen  

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

voorkeur van een van de volgende opleidingen:  

- Studie Sociaal Juridische Dienstverlening  



 

o Social Work  

- Affiniteit met de doelgroep  

- Ervaring met kwalitatief onderzoek is een pré  

- Proactief, zelfstandig, representatief, nauwkeurig en integer  

- Bij voorkeur woonachtig in (de buurt van) Amsterdam  

 

Wat bieden wij  

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

voor een periode van 4 maanden werkzaam (vanaf mei), met mogelijke 

verlenging in het nieuwe schooljaar. Het salaris is afhankelijk van het 

studiejaar, minimaal €2.001,24 bruto per maand en maximaal €2.157,57 

bruto per maand bij een volledig dienstverband (1fte).  

 

 

Meer informatie?  

Voor meer vragen over deze functie kun je contact opnemen met 

Susanne.tonnon@hu.nl  

 

Solliciteren  

Ben jij meteen enthousiast en geïnteresseerd? Stuur dan je motivatiebrief 

en CV naar Susanne.tonnon@hu.nl  
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