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Actiegericht onderzoeker - 
praktijkondersteuner   

Project impactevaluatie in het sociaal werk  

Contract van bepaalde duur – 1,5 jaar  
   

1. SITUERING  
SAM, steunpunt Mens en Samenleving is er voor al wie maatschappelijk kwetsbare mensen ondersteunt.  

SAM heeft als missie om deze sociale professionals, hun organisaties én het beleid te versterken.  

  

SAM is een van de partners in het project Impactevaluatie in het sociaal werk, dat kadert in het Platform 

Sterk Sociaal Werk. Het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van KULeuven, UA, 

KdG-Hogeschool en SAM, met medewerking van Socius en VVSG.   

2. PROJECTBESCHRIJVING  
Impactevaluatie maakt momenteel sterk opgang in het sociaal werkveld en op beleidsniveau. Er heerst 

echter ook heel wat spraakverwarring. Met het project ‘Impactevaluatie in het sociaal werk’ gaan we op 

zoek naar een gemeenschappelijke taal en kader, waarin het doel van impactevaluatie wordt 

scherpgesteld en zinvolle en haalbare methoden worden onderzocht. Dat gebeurt door wetenschappelijke 

inzichten en praktijkervaring op het terrein met elkaar te verbinden.  

Het project omvat:   

• een visienota  

• een inventaris en analyse van impactevaluatiepraktijken  

• een lerend netwerk  

• actiegericht onderzoek en ondersteuning impactgedreven handelen en impactevaluatie in twee 

sociaalwerkpraktijken   

3. FUNCTIEBESCHRIJVING  
Voor dit actiegericht onderzoek en de praktijkondersteuning van twee sociaalwerkpraktijken zoekt SAM een 

stafmedewerker voor een 80% opdracht in de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2022.  

Taak  

• Je draagt bij aan de gezamenlijke visieontwikkeling over impactgericht handelen en impactevaluatie 

binnen het samenwerkingsverband van het project.  

• Je ondersteunt beide praktijkcases om hun (langetermijn)doelstellingen en evaluatievragen scherp te 

stellen.  
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• Je begeleidt een impactevaluatietraject in twee praktijkcases: je plant het traject samen met de 

betrokken organisatie(s), initieert en begeleidt voorbereidende fases, ontwerpt de evaluatie en 

ondersteunt de verwerking en analyse van de resultaten.  

• Je organiseert mee het lerend netwerk, bevraagt verschillende actoren, destilleert mee de noden op 

het terrein en de lessons learned uit het praktijkonderzoek.   

Profiel  

• Je hebt een masterdiploma in sociaal werk of sociale wetenschappen, of je hebt een bachelordiploma 

met relevante praktische onderzoekservaring   

• Je hebt belangstelling voor of ervaring met actiegericht onderzoek  

• Je hebt affiniteit en ervaring met het brede sociaalwerkterrein  

• Je hebt ervaring met planning, monitoring en evaluatie  

• Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, schriftelijk en mondeling  

• Je bent een motiverende facilitator   

• Je hebt een goede werkorganisatie, kan plannen en organiseren  

• Je kan zowel zelfstandig als in team werken  

• Je bent leergierig en ondernemend  

We werven aan ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht of fysieke beperking. Geïnteresseerden uit zogenaamde 

kansengroepen worden uitdrukkelijk verzocht te solliciteren. Aarzel niet om ons te contacteren indien je 

– ongeacht de aard van je handicap – nood hebt aan redelijke aanpassingen om deel te nemen aan de 

selectiefase of op de werkvloer.  

Ons aanbod  

• Samenwerking in een stimulerende omgeving en een uniek samenwerkingsverband.  

• Contractuele aanstelling van bepaalde duur van 1 januari 2021 t.e.m. 31 juni 2022 als deeltijds 

stafmedewerker van SAM vzw.  

• Barema L1 van het PC 329.01 - maximaal 10 jaar anciënniteit kan in rekening gebracht worden.  

• Maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering (aansluiting van gezinsleden mogelijk).  

• Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.  

• Je hebt een werkplek bij SAM vzw, Mundo-a, Turnhoutsebaan 139A, 2140 Antwerpen.   

• Telewerk is mogelijk.   

4. BEN JE GEÏNTERESSEERD?  
Solliciteer ten laatste op 22 november met een motivatiebrief en CV naar solliciteren@samvzw.be.   

Selectiegesprekken hebben plaats op maandag 30 november 2020 tussen 9 en 15 uur. Indien mogelijk gaat 

het gesprek live (coronaproof) door in Antwerpen (Mundo-a). Kandidaten die uitgenodigd worden voor dit 

eerste gesprek, krijgen ten laatste vrijdagmorgen 27 november bericht.  

Start tewerkstelling: eerste helft januari 2021.  

  

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Riet Steel:  

• riet.steel@samvzw.be  

• +32 484 97 52 93  
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