Ben jij fit voor een onderzoeksstage bij Stichting de Schroef?
Wij geloven in de kracht van sport en bewegen. Het geeft energie, het gevoel van
saamhorigheid en zelfvertrouwen.
Bij Stichting de Schroef brengen we mensen in beweging met laagdrempelige sport- en
beweegprogramma’s. Door het toegankelijk maken van sport en bewegen voor iedereen,
maken we mensen letterlijk en figuurlijk actiever, creëren we geluksmomenten en dragen we
bij aan een vitale samenleving. Als goede doelenorganisatie zetten we ons dagelijks in om
hét positieve verschil te maken. Door uitvoerend bezig te zijn met het aanbieden van sport
en bewegen, maar vooral ook door projecten en programma’s te initiëren en coördineren.
Onze buurtsportcoaches zijn de verbindende factor tussen sport, inwoners, bedrijfsleven,
zorg, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Daarmee heeft Stichting de Schroef een
unieke positie in Heusden en omgeving.
Aanleiding stageopdracht
Bij Stichting de Schroef wordt volop aandacht besteed aan het in beweging brengen van
mensen met een beperking en daarmee het bijdragen aan een meer inclusieve
maatschappij. Zo is bij de stichting een buurtsportcoach ‘inclusief bewegen’ in dienst en
wordt actief deelgenomen aan het platform Uniek Sporten.
Toch kan uitsluiting bij meer kwetsbare doelgroepen voorkomen en kan het begrip
‘inclusiviteit’ ook bij andere groepen aandacht behoeven. Denk bijvoorbeeld aan mensen in
armoede, mensen met een niet-westerse achtergrond, mensen met een verslaving, mensen
die betrokken zijn bij huiselijk geweld, enzovoorts.
Om te onderzoeken welke kwetsbare doelgroepen (en bijbehorende betrokken organisaties)
in de gemeente Heusden vertegenwoordigd zijn en wat hun behoeften zijn op het gebied
van sport en bewegen, zijn we op zoek naar een stagiair(e) die hiermee aan de slag gaat.
Doelstelling
Door middel van een onderzoek in de gemeente Heusden willen we inzicht krijgen in de
vertegenwoordiging van diverse kwetsbare doelgroepen en betrokken organisaties in de
gemeente, de behoeften van deze doelgroepen en organisaties, en de mogelijkheden met
betrekking tot ondersteuning van deze doelgroepen door de buurtsportcoach van Stichting
de Schroef.
Functieomschrijving
- (theoretisch) onderzoek naar de aanwezigheid van kwetsbare doelgroepen en
bijbehorende betrokken organisaties in de gemeente Heusden;
- Behoeftenonderzoek bij kwetsbare doelgroep(en) en betrokken organisaties die van
toepassing zijn in de gemeente Heusden (voortkomend uit theoretisch onderzoek);
- Adviesrapport met daarin beschreven de mogelijkheden met betrekking tot
ondersteuning van de beschreven doelgroep(en) door de buurtsportcoach van
Stichting de Schroef.

Stichting de Schroef is op zoek naar:
Een aanpakker met feeling voor kwetsbare mensen die wat extra ondersteuning kunnen
gebruiken. Iemand die zelfstandig kan werken, maar niet bang is om vragen te stellen en
met anderen te sparren. En iemand die goed kan (of wil leren) plannen en organiseren.
Wil jij ervaring opdoen in het managen van een doelgroepenonderzoek en je netwerk in de
sportwereld uitbreiden?
Het feit dat Stichting de Schroef zowel letterlijk als figuurlijk in beweging is, maakt ons een
leuke en interessante werkplek. Het team bestaat momenteel uit acht vaste medewerkers.
Kom jij ons team versterken? Neem dan snel contact met ons op!
Informatie over de stage:
Startdatum: 1 september 2022
Looptijd: september 2022 - februari 2023
Aantal beschikbare stageplaatsen: 1
Contactpersoon: Babette van den Hout
E-mailadres: babette.vandenhout@stichtingdeschroef.nl

