
 

 
 

 

 

We zoeken 2 stagiairs die wetenschap en praktijk 

verbinden en actuele kennis over mens & werk breder 

onder de aandacht willen brengen. 
 

Ben jij geïnteresseerd in maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt en de invloed hiervan op inclusie & de waarde van werk?  

Wil je verdieping brengen in ons jaarthema ‘Werken in Algemeen Belang’?  

 

 

Heb je oog voor innovaties op het vlak van mens & organisaties en heb je een 

achtergrond in bijv. HRM, A&O psychologie, sociale wetenschappen, 

bestuurskunde… ? 

Dan ben jij de student die wij zoeken! 

Mail CV en motivatie naar Sonia Sjollema via info@nsvp.nl en wie weet  

word jij een van de nieuwe stagiairs in ons Studenten TalentenTeam! 

 

 

Wat doet de NSvP? De NSvP zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. We 

financieren projecten, organiseren challenges en evenementen waarbij we praktijk 

koppelen aan wetenschap met als doel kennis te ontwikkelen, kennis te verspreiden en het 

debat aan te jagen. In ons online Kenniscentrum innovatiefinwerk.nl publiceren we 

artikelen, podcasts, video’s voor een brede, geïnteresseerde doelgroep. Als stagiair denk je 

mee over de strategische positionering van het kenniscentrum en de manier waarop 

thema’s geagendeerd kunnen worden. Als je handig bent met audiovisuele media is dat 

mooi meegenomen!  

 

Wat doen de stagiairs? >> zie volgende pagina  

mailto:info@nsvp.nl
http://www.innovatiefinwerk.nl/


 

 

 

De twee stagiairs werken samen met de medewerkers van de NSvP aan de verdere 

uitwerking van het jaarthema. Dit jaar is dat Werken in Algemeen Belang. 

 

 
 

Op een krappe arbeidsmarkt dreigen sectoren als zorg en onderwijs het onderspit te 

delven, terwijl deze sectoren voor ons allemaal van vitaal belang zijn. Hoe zorgen we dat 

we genoeg werkenden hebben die bijdragen aan onderwijs, zorg, veiligheid, 

klimaattransitie? Hoe definiëren jongeren, werkenden en werkzoekenden het algemeen 

belang? Hoe voeren we het gesprek over waar we onze schaarse arbeidscapaciteit nu en in 

de toekomst willen inzetten? Gaat het om méér werken, of om slimmer samenwerken in 

combinatiebanen en gedeeld werkgeverschap? Wat zijn innovatieve oplossingen om 

mensen uit andere sectoren parttime te laten bijdragen aan vitale sectoren?  

 

Het Studenten Talenten Team geeft verdieping aan het NSvP jaarthema Werken in 

Algemeen Belang. Dat kan vanuit verschillende perspectieven: het medewerkerperspectief, 

maatschappelijk perspectief, werkgeverperspectief. De studenten verbinden theorie en 

praktijk, inventariseren best practices, analyseren bestaande wetenschappelijke 

onderzoeken, interviewen praktijkprofessionals, denken mee in diverse 

oplossingsrichtingen, schrijven nieuwsberichten en korte artikelen voor het kenniscentrum 

en leveren een bijdrage aan verschillende media uitingen.  

  

Wanneer? De stageperiode loopt van februari 2023 (in overleg eerder of later), duurt 4 á 

6 maanden en wordt in deeltijd uitgevoerd. Je ontvangt een stagevergoeding van € 350,- 

br/mnd. Als stagiair bij de NSvP ben je onderdeel van een gezellig klein team dat op 

flexibele plekken en dagen werkt. Zo kun je je studie goed combineren met je stage en de 

stage de invulling geven die jij wilt. Bij de NSvP kijken we samen wat jouw talenten zijn en 

hoe we die kunnen benutten en ontwikkelen.  

 

Meer info over de NSvP: innovatiefinwerk.nl   

 

http://www.innovatiefinwerk.nl/

