
 

 
Stage/afstudeeropdracht: Onderzoek naar ontwikkeling leefbaarheidsmonitor 

UWOON streeft ernaar dat huurders plezierig wonen in een buurt waar ze zich veilig én thuis 

voelen. Waar bewoners elkaar kennen en open staan voor elkaars achtergrond. Maar hoe staat 

het eigenlijk met de leefbaarheid in onze wijken en buurten? Dat willen we graag meer in beeld 

brengen! 

Ons team leefbaarheid beschikt over veel kennis. Ook is veel data beschikbaar in onze interne 

systemen. De uitdaging is nu om deze informatie op een overzichtelijke manier weer te geven in 

een leefbaarheidsmonitor. Bij de ontwikkeling van deze leefbaarheidsmonitor komen vragen 

aan bod als: 

• Welke variabelen zeggen iets over de leefbaarheid in een wijk?  

• Welke interne en externe data kunnen we gebruiken? 

• Moeten we nog nieuwe data verzamelen? 

• Hoe kunnen de gekozen variabelen het beste worden weergegeven? 

 

De opdracht voor het onderzoek naar de ontwikkeling van deze monitor leggen wij graag bij jou 

neer! Tijdens de stage/het afstuderen is er tijd en ruimte om mee te lopen met diverse collega’s 

uit het team Leefbaarheid en de afdeling Wonen.  

 

Wat verwachten wij van jou? 

- Een relevante opleiding op HBO of WO-niveau, zoals Ruimtelijke Ontwikkeling (HBO) of 

Sociale Geografie (WO)  

- Een enthousiaste en leergierige werkhouding 

- Zelfstandigheid  

- Ervaring/affiniteit met het uitvoeren van onderzoek 

- Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden 

 

Wat bieden wij? 

- Een interessante opdracht waarin je veel van jezelf kunt laten zien én waar je veel van 

kunt leren 

- Binnen een team met een informele werksfeer 

- Een vergoeding afhankelijk van duur en omvang van de opdracht.  

 

Interesse? 

Heb je interesse om bij UWOON met dit onderwerp aan de slag te gaan? Stuur dan een korte 

motivatie naar Iris Uittien, Manager Wonen: iuittien@uwoon.nl. Ook voor eventuele vragen over 

de opdracht kun je bij haar terecht. Wij komen graag met je in contact! 

Woningcorporatie UWOON biedt huisvesting aan ruim 8.600 huishoudens in de gemeenten 

Elburg, Ermelo, Harderwijk en Oldebroek. Meer informatie over onze organisatie vind je op 

www.uwoon.nl.  
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