ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR FEBRUARI 2021
Titel van de opdracht

Wat is de invloed van de Covid-19-pandemie op de werkzaamheden en functie
van de dorpsondersteuner?
Korte omschrijving van het onderzoeksvraagstuk
Op meerdere plekken in de provincie Groningen (o.a. Wagenborgen, Westerlee,
Wedde, Onderdendam) zijn dorpsondersteuners actief. Een dorspondersteuner
helpt onder andere inwoners van het dorp bij het formuleren van hulpvragen en
koppelt deze aan de mogelijkheden (van vrijwilligers) om hulp te bieden binnen het
dorp zelf. Door deze laagdrempelige ondersteuning kunnen ouderen minder
makkelijk 'tussen de wal en het schip' raken, kunnen zorgkosten dalen en kan in
algemene zin het gevoel van veiligheid in een dorp versterkt worden, blijkt uit de
uitkomsten van een onderzoek van de Aletta School for Public Health naar de rol
van dorpsondersteuners in drie dorpen.
Op dit moment zitten we midden in de Corona-pandemie. We leven in een '1,5
meter samenleving' en de bevolking wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te
blijven om het coronavirus in te dammen. Als gevolg van deze situatie ligt veel
vrijwilligerswerk stil waardoor vrijwilligers vaak ook niet meer beschikbaar zijn bij
hulpvragen. Aan de andere kant is door de pandemie juist positieve energie
ontstaan waardoor meer mensen bereid zijn om als vrijwilliger aan het werk te
gaan, om zo iets voor elkaar te kunnen betekenen.
Wij willen graag weten wat de invloed hiervan is op de invulling van de functie van
de dorpsondersteuner. Hoe zorgt de dorpsondersteuner ervoor dat het
vrijwilligerswerk in aangepaste vorm door kan gaan? Hoe onderhoudt de
dorpsondersteuner contact met vrijwilligers en inwoners met hulpvragen? Kortom:
wat voor impact heeft deze pandemie op de werkzaamheden en functie van de
dorpsondersteuner?
Aansluiting bij thema’s NoorderRuimte
(Meerdere thema’s aankruisen is mogelijk)
Aardbevingen
Duurzaamheid & Overvloed
Gezondheid & Welzijn
Leefbaarheid
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Aanleiding tot de onderzoeksopdracht en de huidige situatie
Dit onderzoek is onderdeel van de onderzoekslijn 'Inclusieve leefomgeving' van
het lectoraat Leefomgeving in Transitie. Hierin onderzoeken wij de interactie
tussen mensen en de sociale, fysieke en ruimtelijke leefomgeving. Het doel van
ons onderzoek is bij te dragen aan een veilige en gezonde leefomgeving waarin
mensen zich samen kunnen redden.
In een inclusieve leefomgeving staan alle voorzieningen en het voordeel daaruit in
dezelfde mate ter beschikking van mensen, ongeacht hun leeftijd, hun
mogelijkheden, hun gezondheid, hun afkomst, hun herkomst, hun inkomen, of
welke voorkeuren zij ook hebben. Een aantal mensen kan deze voorzieningen
alleen gebruiken wanneer zij daarbij speciaal ondersteund worden.
Als onderzoekers zijn we dan ook nieuwsgierig naar de belemmeringen die
mensen in de huidige leefomgeving ervaren: wat zorgt ervoor dat oudere mensen
(niet) langer in hun woning (kunnen) blijven wonen, dat mensen meer of minder
bewegen in de openbare ruimte, of dat mensen zich onveilig voelen?
Onze onderzoeken zullen altijd tot een advies leiden over hoe de sociale, fysieke
en ruimtelijke leefomgeving verbeterd kan worden, enerzijds door mensen zelf en
anderzijds door beleidsmakers en professinoals, of door allen samen in een vorm
van co-creatie.
In het tweede semester van studiejaar 2020/2021 zoekt het lectoraat studenten die
kunnen participeren in het onderzoek naar de invloed van de Corona-pandemie op
de functie en werkzaamheden van de dorpsondersteuner. De uitkomsten van dit
onderzoek kunnen handvatten bieden aan dorpsondersteuner,
welzijnsorganisaties en gemeenten over hoe om te gaan met deze situatie.
Gewenste situatie met betrekking tot het vraagstuk
Voor deze opdracht ga je in gesprek met verschillende betrokken partijen, zoals:
dorpsondersteuner(s), beleidsmedewerker(s )bij gemeenten, en ook met hulpvragers en aanbieders.
Er zal een analyse plaatsvinden van de functie en werkzaamheden van de
dorpsondersteuner en hoe dit veranderd is door de corona-pandemie. Welke invloed
hebben de geldende maatregelen op het functioneren van de dorpsondersteuner en hoe
kun je eventuele nadelen voor de hulpverlening oplossen? Op grond van de antwoorden
op deze vragen schrijf je een advies voor dorpsondersteuners en de organisaties
waarvoor zij werken hoe zij hun werkzaamheden in deze situatie kunnen voortzetten,
zodat er bijgedragen kan worden aan een veilige en gezonde leefomgeving waarin
mensen zich samen kunnen reddden.

Pagina 2 van 4

Afstudeeropdracht, stage-opdracht …
(Meerdere mogelijkheden aankruisen is mogelijk)
De opdracht is geschikt als:
Afstudeeropdracht binnen bureau NoorderRuimte: semester in jaar 4
Stage (mogelijkheden/opleidingseisen in overleg bekijken)
Onderzoeksopdracht binnen het curriculum in andere studiejaren
Honours onderzoeksopdracht
Buitenwerkplaats SABE (2e jaars Built Environment - looptijd semester 2)
Vastgoedlab (3e jaars Vastgoed & Makelaardij - looptijd semester)
Schakelstudent: deel van schakeltraject met RUG.
Anders, namelijk
Vacatures voor studenten van de opleidingen
Noodzakelijke opleidingen bij het onderzoek:
Opleiding

x aantal
studenten
Social Work
2-4
(individuee
l of in
groepjes
van 2)
Toegepaste Psychologie

Onderzoeksinteek voor deze discipline
Wat is de ideale invulling van het takenpakket
van de dorpsondersteuner in de 1,5 m.
samenleving?

Op welke manier kan de dorpsondersteuner de
functie en werkzaamheden blijven uitoefenen in
een 1,5 m. samenleving?
Communication Multimedia Design Hoe kan interactieve media gebruikt worden bij
het uitvoeren van de werkzaamheden van de
dorpsondersteuner in een 1,5m samenleving?
Kies uit de lijst
Kies uit de lijst
Kies uit de lijst
Kies uit de lijst
Anders, namelijk…
Wenselijke opleidingen bij het onderzoek:
Opleiding

x aantal
studenten

Onderzoeksinteek voor deze discipline

Kies uit de lijst
Kies uit de lijst

De volgende kennis/skills zijn noodzakelijk en/of gewenst
Wij zoeken studenten met een kritische houding en hart voor de regio Groningen.
Voorkennis is niet strikt noodzakelijk, maar affiniteit met leefbaarheid van dorpen
en buurten is een pré.
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Interne opdrachtgever
Contactpersoon:
Contactgegevens:
Lectoraat: Kies uit lijst
Onderzoeksprogramma:
Website:
Probleemeigenaar, externe partner/opdrachtgever
Bedrijf/organisatie(s):
Contactpersoon:
Contactgegevens:
Website:
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