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Beschrijving stage 

(Wat, waar, wanneer, 
beleidsstage- of 
onderzoeksstage?) 

  

  

  

  
Ik heb van juli 2013 tot en met januari 2014 stage gelopen bij Saluti, het Stedelijk 
Adviesorgaan Interculturalisatie. Dit adviesorgaan adviseert het college van 
Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over interculturalisatie in 
de gemeente Utrecht. Het doel van Saluti is om de diversiteit onder de Utrechtse 
bevolking terug te laten komen in de beleidsontwikkeling en –uitvoering. Ik heb 
ondersteund bij het uitbrengen van beleidsadviezen over de onderwerpen 
jeugdzorg en ouderenhuisvesting. Verder vierde Saluti in december haar tienjarig 
bestaan, en in het kader daarvan heb ik samen met een andere stagiaire een 
jubileumconferentie georganiseerd. 

  
Waarom heb je voor deze 
stage gekozen en hoe ben 
je aan de stage gekomen? 

  
Ik heb voor deze stage gekozen omdat ik graag meer wilde leren over hoe beleid 
in de praktijk werkt. Bovendien sprak het onderwerp van het adviesorgaan me erg 
aan. Ik ben op internet gaan zoeken naar vacatures en kwam toen op de 
vacaturesite van de Gemeente Utrecht terecht. Hier heb ik een formulier ingevuld, 
waarna je automatisch vacatures gemaild krijgt die bij je profiel passen. Zo kreeg 
ik een aantal weken later de vacature van Saluti in mijn mailbox en ben ik gaan 
solliciteren. 

  
Op welke manier heb je de 
geleerde sociologische 
kennis in de praktijk 
kunnen toepassen? 

  

  

  

  
De stage heeft veel raakvlakken met sociologie, maar het adviesorgaan werkt op 
een hele andere manier dan dat ik vanuit sociologie gewend ben. Het was voor 
mij in het begin bijvoorbeeld even wennen dat adviezen gebaseerd worden op 
expertmeetings en niet op wetenschappelijk onderzoek. Hoewel ik me in eerste 
instantie afvroeg of daardoor wel de juiste conclusies werden getrokken, heb ik 
gaandeweg ervaren dat het in sommige gevallen veel belangrijker is om op de 
hoogte te zijn van wat er in de praktijk gebeurt dan om te weten wat voor 
wetenschappelijke kennis erachter zit. Hoewel je natuurlijk tijdens je studie ook 
leert dat het belangrijk is om te weten hoe iets in de praktijk werkt, vond ik het 
waardevol om te ervaren in welke opzichten dit zo belangrijk kan zijn. 

  

Verder is de multiculturele samenleving natuurlijk een heel actueel en 
sociologisch relevant onderwerp, en in die zin heb ik veel gebruik kunnen maken 
de kennis die ik hierover heb opgedaan bij sociologie. 

  
Zou je deze stage 
aanraden aan 
medestudenten? Waarom 
wel/niet? 

  
Ik zou deze stage zeker aanraden, om de redenen die ik hierboven heb genoemd. 
Ik ben naar mijn idee niet op een wetenschappelijke manier bezig geweest, maar 
de praktijkervaring geeft een hele andere dimensie aan sociologie die juist heel 
waardevol is als aanvulling op theoretische sociologische kennis. 



 

  

  

  

  

Wat ik soms minder vond aan de stage is dat het adviesorgaan bestaat uit een 
vrijwillig bestuur, waardoor van mij veel flexibiliteit (en geduld) werd gevraagd. 
Veel bestuursleden doen het Saluti-werk naast een andere baan, waardoor ze erg 
druk zijn en het soms moeilijk is om dingen van de grond te krijgen of efficiënt te 
werken. Niet altijd even fijn, maar uiteindelijk toch ook een leerzame ervaring. 


