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Methodiek Straathoekwerk: effect & onderbouwing 

Een prachtige kans voor Streetcornerwork; een driejarig onderzoek naar de bijdrage van de 

straathoekwerkmethodiek op jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties en hun omgeving én het 

volledig beschrijven van deze methodiek is van start gegaan. 

Het is heel bijzonder dat dit onderzoek bij de organisatie Streetcornerwork uitgevoerd kan worden. Het is 

de enige organisatie die vanaf de introductie van het straathoekwerk in Nederland (jaren ’60), het 

straathoekwerk voor jongeren en volwassenen in de oorspronkelijke vorm aanbiedt. Straathoekwerkers 

van Streetcornerwork weten vanuit de praktijk dat zij al meer dan veertig jaar voorzien in een 

maatschappelijke behoefte. Dit maakt het krachtig en voor de sector waardevol om juist het 

straathoekwerk van Streetcornerwork als basis voor het effectonderzoek en methodiekbeschrijving te 

nemen.  

Voor het eerst, ook internationaal gezien, een onderzoek gericht op de effecten van het straathoekwerk. 

Het lastige is dat je deze bijdrage- of het effect - van iets pas kunt zien met meerdere meetmomenten. 

Ook moet de onderzoeksgroep groot genoeg zijn. Binnen veertien maanden zal de doelgroep 4x een 

online vragenlijst (zelfstandig) invullen. De straathoekwerkers benaderen de doelgroep actief en blijven 

de doelgroep motiveren gedurende deze periode.  

Ook willen we weten wat de impact van het straathoekwerk is op de omgeving van de doelgroep. 

Verschillende stakeholders vullen eenmalig een vragenlijst in over wat het straathoekwerk betekent voor 

hun. Hiernaast gaat Streetcornerwork met professionals aan de slag om de methodiek Straathoekwerk te 

beschrijven. De opbrengsten van dit onderzoek zijn toegankelijk voor de sector, partners, opdrachtgevers 

en sociaal werkopleidingen.  

Het onderzoek wordt door Lectoraat Youth Spot (Hogeschool van Amsterdam) uitgevoerd in opdracht van 
Stichting Streetcornerwork en mede mogelijk gemaakt door de Adessium Foundation en Stichting 
Steunfonds Pro Juventute Nederland. 
De onderzoeker van het project is Evelien Rauwerdink-Nijland. Zij is zes jaar meidenstraathoekwerker 

geweest in Amsterdam Zuid. Sinds 2015 is zij gedetacheerd bij het lectoraat Youth Spot. Hier schreef zij 

onder andere mee aan het handboek Kracht van meiden! (Nijland, Boomkens & Metz, 2016). Voor haar 

Master Social Work heeft zij bij Streetcornerwork twee jaar lang onderzoek gedaan naar het bereiken van 

meiden in de publieke buitenruimte (Nijland, 2014) 

 


