
Onderzoek bij Combiwel Junior bij welzijnsorganisatie Combiwel 

Combiwel 
De Combiwel Groep is een organisatie voor welzijn voor de bewoners van diverse Amsterdamse stadsdelen. 
Het hart van de organisatie wordt gevormd door activiteiten die vanuit tientallen locaties aangeboden worden 
aan bewoners van alle leeftijden en met een uiteenlopende sociaaleconomische achtergrond. Circa 700 
medewerkers staan hier dagelijks voor klaar. De organisatie biedt individuele hulp, maatschappelijke 
dienstverlening en bewonersondersteuning. Combiwel organiseert tevens een scala aan activiteiten op het 
gebied van sport, recreatie, vorming en educatie in de diverse buurten en voor alle leeftijdsgroepen. Ook 
verzorgt Combiwel op diverse scholen naschoolse activiteiten. Samenwerking met andere organisaties zoals 
zorginstellingen, (brede) scholen, woningcorporaties, gemeentelijke instellingen, maar ook het bedrijfsleven, 
wordt daarbij van groot belang geacht. Combiwel Junior is een onderdeel van Combiwel Buurtwerk. Op de 
website zie je vanuit welke locaties in Amsterdam er gewerkt wordt: www.combiweljunior.nl. Deze vacature 
betreft stadsdeel Zuid. 
 
Combiwel Junior 
Combiwel Buurtwerk spant zich in om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. We doen dit in 

opdracht van de gemeente en in samenwerking met stadsdelen, buurtorganisaties, vrijwilligers, onderwijs, 

ketenpartners en vooral en ook met direct betrokkenen: de Amsterdammers. Combiwel junior is een 

onderdeel van Combiwel buurtwerk die zich richt op kinderen van de basisschoolleeftijd met name op de 

kwetsbare doelgroep. Talent hebben we allemaal. Maar hoe ontdek je waar jij goed in bent? Dat is nog best 

lastig.  

Bij Combiwel Junior vinden we dat ieder kind de kans moet krijgen om dat zelf te ontdekken. En juist omdat 

het niet altijd makkelijk is om erachter te komen waar je goed in bent, helpen wij daarbij. Want lang niet ieder 

kind krijgt die ondersteuning van huis uit mee. Met een gevarieerd en laagdrempelig aanbod bereiken wij juist 

ook de groepen voor wie die essentiële hulp niet vanzelfsprekend is. 

 
Hoe doen wij dat? 
 Op verschillende basisscholen in Amsterdam Zuid worden er naschoolse activiteiten georganiseerd. Deze 
kunnen schoolgericht zijn of plaatsvinden in de wijk. Naast activiteiten die door organisaties of ZZP’ers worden 
georganiseerd, worden er ook Proeftuinen georganiseerd. Bij een PROEFTUIN werken we met 5 verschillende 
talentgroepen: Kunst & Cultuur, Techniek & Nieuwe Media, Wetenschap & Natuur, Sport, Lijf & Gezondheid. 
De proeftuinen hebben als doel om kinderen kennis te laten maken met een breed scala aan activiteiten. Het 
goed leren van de Nederlandse taal zou hier ook een onderdeel van kunnen zijn. We betrekken de buurt graag 
bij de school, en andersom, want wij geloven dat die wisselwerking essentieel is. Dagelijks spreken we met 
buurtbewoners, ondernemers en vrijwilligers die een steentje willen bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt. 
De scholen waarmee Combiwel Junior werkt lenen zich daar bij uitstek voor. Meer informatie over ons aanbod 
is te vinden op: www.combiweljunior.nl. 
 
Stage 
Ben je een 4e jaar student en wil je jouw onderzoeksopdracht binnen Combiwel Junior uitvoeren? Neem dan 

contact op met junior@combiwel.nl . Wij kunnen in overleg samen een onderzoeksvraag formuleren. Het 

inbrengen van een eigen onderzoeksvraag kan natuurlijk ook. 

Interesse?  

Spreekt deze interessante en leerzame stage jouw aan? Dan willen we graag kennis met je maken! Wil je meer 
inhoudelijke informatie over de functie? Stuur dan een e-mail naar junior@combiwel.nl.  
  
Solliciteren? 

Leuk, we kunnen niet wachten om kennis te maken! Mail dan snel je motivatiebrief en CV 
naar junior@combiwel.nl.  
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