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Ik heb stage gelopen in het campagneteam van de Partij van de 

Arbeid op het landelijke partijbureau in Amsterdam, in de periode 

van eind augustus t/m 15 maart, de dag dat de landelijke 

verkiezingen plaatsvonden. Mijn stage was vooral beleid 

georiënteerd. Ik heb meegeholpen met het organiseren van 

campagne-activiteiten, maar ik ben vooral bezig geweest met het 

onderdeel ‘activering en mobilisering’. Dit onderdeel van de gehele 

campagneteam was opgericht met als doel om zoveel mogelijk leden 

van de partij actief deel te laten nemen binnen de campagne; hierbij 

kan gedacht worden aan op straat campagne voeren, meehelpen bij 

lokale afdelingen of op het partijbureau, maar bijvoorbeeld ook iets 

laagdrempeliger als het delen van berichten op Facebook, Twitter 

etc. Ik heb hierbij veel vrijheid gekregen om met eigen initiatieven 

te komen en projectjes op te zetten, maar naast het ‘activering en 

mobilisering’ onderdeel heb ik ook veel meegekregen van 

bijvoorbeeld strategie binnen een campagne, online communicatie 

en andere aspecten van een politieke campagne.   
 

Waarom heb je voor 

deze stage gekozen en 

hoe ben je aan de 

stage gekomen? 

 

 

 

 

Ik wilde graag stage lopen bij een politieke partij omdat ik altijd al 

een grote interesse heb gehad in politiek, maar ook een speciale 

interesse in politieke campagnes. Ik heb veel op internet gezocht en 

kwam toen vrij snel deze stage tegen op de website van de PvdA. Ik 

heb een uitgebreide brief geschreven waarin ik uiteenzette waarom 

ik dacht dat ik geschikt zou zijn voor deze stage en mocht toen vrij 

snel op gesprek komen, waarna ik een paar dagen later te horen 

kreeg dat ik was aangenomen. 
 

Op welke manier heb 

je de geleerde 

sociologische kennis in 

de praktijk kunnen 

toepassen? 

 

 

Ik merkte vooral dat ik een bepaalde denkwijze aan heb geleerd 

tijdens mijn opleiding sociologie. Het kijken naar problemen op een 

wetenschappelijke manier en het proberen de kern te vatten van 

eventuele problemen binnen een team zijn dingen die je misschien 

als vanzelfsprekend ziet als je aan het studeren bent, maar wanneer 

je komt te werken met mensen met verschillende educatieve 



 

 

 

achtergronden kom je erachter dat dit niet zo vanzelfsprekend is. Dit 

is iets waarvan ik denk dat ik dit tijdens mijn studie geleidelijk aan 

heb ontwikkelt, en wat prettig was om achter te komen. Verder was 

mijn sociologische kennis voor deze stage specifiek erg nuttig omdat 

veel thema’s die in de sociologie een grote rol spelen; ongelijkheid, 

groepsverhoudingen, ook een grote rol spelen binnen politieke 

campagnes. Dit gaf mij een sterke intrinsieke motivatie om hard te 

willen werken voor een partij wiens kijk op deze thema’s veel 

overeenkomst heeft met mijn persoonlijke opvattingen. 
 

Zou je deze stage 

aanraden aan 

medestudenten? 

Waarom wel/niet? 

 

 

 

 

Ik zou deze stage zeker aanraden aan medestudenten. Het fulltime, 

onder druk binnen een grote organisatie werken heeft mij veel 

geleerd over hoe het is om binnen een dergelijke organisatie te 

werken, samen te werken met verschillende personen en hard te 

werken in het algemeen. Ik ben veel volwassener geworden in mijn 

werkhouding, op het gebied van discipline maar bovenal was het 

ook gewoon een hele mooie ervaring die ik nooit zal vergeten. Ik 

heb veel nieuwe, interessante mensen ontmoet en veel dingen mogen 

doen die ik nooit zou kunnen hebben doen als ik in plaats van deze 

stage lopen nog een paar vakken had gevolgd.  

 

 

 

 


