
Stageplaats impactonderzoek Fonds Franciscus (24-32 uur)  
Begeleiding vanuit Avance Impact en Kansfonds 
 
Wil jij de kans krijgen om samen te werken in een super 
gemotiveerd team; met bijzondere mensen kennis te maken; 
kans om een hele inhoudelijke bijdrage te leveren aan een 
super urgent maatschappelijk probleem? Dan is deze vacature 
misschien wel wat voor jou! 
 
Wat is Fonds Franciscus? 
Fonds Franciscus is een fonds opgericht vanuit Kansfonds. 
Fonds Franciscus richt zich op de ondersteuning en 
versterking van inloophuizen in Nederland. Inloophuizen zijn een belangrijke plek voor mensen waar 
nauwelijks nog iemand naar omkijkt. Veel inloophuizen hebben moeite om hun financiële exploitatie 
rond te krijgen of noodzakelijke nieuwe activiteiten op te starten. En Fonds Franciscus helpt hen daarbij. 
 
Over Avance Impact 
Avance Impact is een team van bevlogen professionals dat sinds 2009 gespecialiseerd is in het 
meetbaar maken van sociale, economische en milieu impact. Avance helpt bedrijven, impact 
financiers en non-profit organisaties bij het zichtbaar maken van hun toegevoegde waarde.  
Onze missie is het maximaliseren van deze toegevoegde waarde. Daarom leveren wij no-nonsense 
adviezen en hands-on tools op maat om positieve impact zo groot mogelijk te maken. Wij limiteren ons 
niet tot eenmalige impact-metingen maar ontwikkelen systemen waarmee impact meten en 
geïntegreerd deel van het bedrijfsproces wordt. Op www.avance-impact.nl kun je ons portfolio 
bekijken.  
 
Wat zoeken wij? 
In opdracht van Fonds Franciscus is Avance Impact betrokken bij het in kaart brengen van de impact 
van inloophuizen op de doelgroep. Voor dit impactonderzoek zijn we op zoek naar een zelfstandige, 
ondernemende stagiair(e) met interesse in het doen van onderzoek. 
 
Jouw stage  
In deze stage help je ons met het in kaart brengen van de impact inloophuizen. Jouw taken zullen in 
ieder geval zijn:  

• Het uitvoeren van een (korte) literatuurstudie naar de effecten van de aanpak van 
inloophuizen (zie bijvoorbeeld www.presentie.nl over de aanpak van veel inloophuizen). 

• Het houden van en uitwerken van interviews met inloophuizen en experts. 
• Helpen met het opzetten van een focusgroep, waarmee de behoeftes van inloophuizen in 

kaart worden gebracht.   
 

We zoeken een stagiair(e) voor de periode februari tot en met april 2020 voor 3-4 dagen per week 
(eventueel mogelijk om te verlengen tot een half jaar met een uitbreiding van de stageopdracht). Je 
werkt voornamelijk op eigen locatie of bent op pad voor het onderzoek (het is dus handig als je een 
studenten OV-kaart hebt). Je ontvangt begeleiding van een impact expert bij Avance Impact. De 
stagevergoeding is afhankelijk van het aantal dagen dat je stageloopt. Daarnaast worden eventuele 
reiskosten vergoed. 
 
Jouw profiel  

• Wetenschappelijk denkniveau, bij voorkeur in de eindfase van de bachelor of al begonnen 
met een Master 

• Interesse in sociaal maatschappelijke vraagstukken 
• Zelfstandige en proactieve werkhouding 
• Gaat georganiseerd te werk en is gemotiveerd 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden 
• Affiniteit of ervaring met het meten van effecten of impact is een pré 
• Ervaring met het werken met kwetsbare doelgroepen is een pré 
• Kennis van en ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethoden is een pré 

 
Geïnteresseerd?  
Mail dan voor 31 januari een korte motivatie en je cv naar recruitment@avance-impact.nl o.v.v. ‘Stage 
Fonds Franciscus’. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Veerle Lambert (Impact 
Onderzoeker bij Avance): 020-6207705. 

Kansfonds helpt mensen omzien naar kwetsbaren in onze 
samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. 

https://avance-impact.nl/nl/
https://avance-impact.nl/nl/
http://www.presentie.nl
http://www.kansfonds.nl

