
Adviseur/onderzoeker maatschappelijke 
vraagstukken (stage) 
Kennisland onderzoekt en ontwerpt maatschappelijke vooruitgang. We ontwikkelen 
concepten en werkwijzen voor complexe vraagstukken op het gebied van onderwijs, zorg en 
stad. De kennis en ervaring van mensen die bij die vraagstukken betrokken zijn of erdoor 
geraakt worden staan daarbij centraal. Maak jij je druk over vernieuwing binnen de zorg en 
ben je op zoek naar een uitdagende stageplek in hartje Amsterdam? We horen graag van je! 

Er is een stageplek beschikbaar in ons zorgteam. Deze stage duurt minimaal vier maanden 
(minimaal 32 uur per week) en bij voorkeur vijf of zes maanden, zodat je ons en onze organisatie 
goed leert kennen. Je kunt je stage grotendeels zelf vormgeven en krijgt de begeleiding die je nodig 
hebt. We stemmen alles zoveel mogelijk af op jouw wensen en die van je opleiding. 

Dit verwachten we 
● Je bent een gemotiveerde, onderzoekende en creatieve student. 
● Schrijven gaat je goed af (vooral ook niet-academisch). 
● Je hebt een mening over zorg(vernieuwing). 
● Je toont initiatief en denkt mee over invulling van projecten en bijeenkomsten. 
● Je kunt goed organiseren en improviseren en staat stevig in je schoenen. 

Dit ga je doen 
● meewerken aan verschillende zorgprojecten zoals, Flexwerk in de zorg, Leren en verbeteren 

in de verpleeghuiszorg en een nieuw project over fijn ouder worden; 
● meelopen in het projectteam, bijvoorbeeld door het uitvoeren van actieonderzoek en door 

deel te nemen aan meetings; 
● schrijven voor de website en social media. 

Dit bieden wij 
Natuurlijk krijg je uitgebreid de tijd om je nieuwe collega’s te leren kennen en van hen te leren. Je 
krijgt een stagebegeleider met wie je tweewekelijks bespreekt hoe het gaat, en wat je 
ontwikkelpunten en werkzaamheden zijn. Afhankelijk van je eigen leerdoelen en interesses kun je 
meedoen aan workshops en meewerken aan nieuwe activiteiten en projecten, of bijvoorbeeld leren 
hoe je een opiniestuk schrijft. Lees hier over de ervaringen van stagiaires die je zijn voorgegaan. 

Bij een voltijdstage (40 uur per week) bedraagt de stagevergoeding 500 euro bruto per maand. 
Kennisland biedt je alle mogelijkheden om je te ontwikkelen in een informele werkomgeving op een 
prachtige locatie in Amsterdam. 

Zo kun je reageren 
Stuur een mail met daarin je cv en een motivatiebrief naar Tamara Mangelaars via werk@kl.nl. Voor 
vragen over de stage kun je ook contact opnemen met Tamara via e-mail of 020-5756720. 

https://springhouse.nl/
https://www.kl.nl/themas/zorg/
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