
 

 

 

 

OPDRACHTFORMULERING ONDERZOEK STAKEHOLDERS 
FIREVANED 

 

Wij zijn op zoek naar een stagiair/afstudeerder die desk-onderzoek wil uitvoeren naar de 

wijze waarop Firevaned actiever kan samenwerken met verschillende stakeholders om de 

toegevoegde waarde van hulpmiddelen aan te tonen richting beleidsmakers. 

 

Wie zijn wij? 

Firevaned is de branchevereniging voor aanbieders van revalidatie- en 

mobiliteitshulpmiddelen en bijbehorende dienstverlening. Leden van Firevaned vinden dat 

iedereen in Nederland recht heeft zoveel mogelijk zelfstandig en kwalitatief leven. De 

gedeelde missie is om iedereen met een beperking in Nederland door middel van 

hulpmiddelen, maximale zelfstandigheid te bieden. Dat vraagt om hoge 

kwaliteitsstandaarden, goed en deskundig advies, een eerlijke prijs en gegarandeerde 

service na levering van het hulpmiddel. Dat is waar de leden van Firevaned zich dagelijks 

voor inspannen. 

Firevaned behartigt de belangen van die leden: belangen die in de breedste zin betrekking 

hebben op de ontwikkeling, productie en distributie van revalidatie- en 

mobiliteitshulpmiddelen. Het doel van Firevaned is het bevorderen van de continuïteit van 

haar leden om in een door vergrijzing sterk groeiende markt, een waardevolle bijdrage te 

kunnen blijven leveren. 

Firevaned richt zich op leden die zich bezig houden met de volgende productgroepen en 

diensten: hulpmiddelen voor de mobiliteit, woningaanpassingen, hulpmiddelen t.b.v. 

communicatie, inrichtingselementen voor gezondheidszorg, klantspecifieke aanpassingen 

 

Voor meer informatie zie onze website: www.firevaned.nl 

 

Waarom? 

Op dit moment wordt vanuit verschillende invalshoeken gesproken over de wijze waarop 

hulpmiddelen ingezet worden. Nog niet altijd wordt bijna vanuit het hulpmiddel geredeneerd 

en niet, zoals Firevaned zou wensen, vanuit de behoefte van de gebruiker. Wij denken dat 

meer partijen deze wens hebben en willen om deze reden dan ook onderzoeken of en zo ja 

met wie wij een nauwere samenwerking zouden kunnen aangaan om zodoende synergie te 

bereiken: samen staan we sterker in het verkondigen van onze boodschap en is ons inziens 

de kans groter dat beleidsmakers dit ook zullen inzien en oppakken.  

 

Onderzoeksvraag 

In het bijzonder zijn wij geïnteresseerd in antwoord de vraag 'Wie zijn onze stakeholders en 

welke (gedeelde) belangen hebben zij?’ Om hierachter te komen, vragen wij de stagiair 

desk-onderzoek uit te voeren naar -en advies te geven over de wijze waarop Firevaned 

actiever kan samenwerken met verschillende stakeholders om de toegevoegde waarde van 

hulpmiddelen aan te tonen richting beleidsmakers.  

 

http://www.firevaned.nl/
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Deelvragen hierbij zijn: 

1) Welke stakeholders zijn relevant voor Firevaned 

2) Welke categorieën stakeholders zijn er voor Firevaned 

3) Welke belangen hebben zij  

4) Welke gedeelde belangen hebben zij (dus waar zit overlap) 

5) Welke belangen hebben zij specifiek t.a.v. mobiliteitshulpmiddelen 

6) Welke (publieke) acties hebben zij in het verleden uitgezet ter behartiging van deze 

belangen 

7) Op welke wijze zou Firevaned haar samenwerking met deze stakeholders vorm 

kunnen geven 

8) Aan welk tijdspad kan hierbij gedacht worden 

 

Het scherp stellen van de definitieve onderzoeksopdracht zal in samenspraak met de 

stagiair/ afstudeerder worden gedaan. De student kan gebruikmaken van: 

- Informatie van Firevaned inclusief gegevens huidige stakeholders 

- Informatie vanaf het web 

- Eventueel netwerk leden Firevaned 

 

Praktische informatie 

HBO/WO student - richting bestuurskunde 

 

Duur: 3-5  maanden 

Start: 2020 

Vergoeding: Voor de hele onderzoeksopdracht is een budget beschikbaar. 

Standplaats: Tilburg, Reitseplein 1, maar kan voor een groot deel vanuit huis 

 

Nieuwsgierig geworden?  

Neem dan contact met ons op via: info@firevaned.nl of bel: 013 - 594 41 17 
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