Jonge professionals gezocht (stage of afstuderen)
UN Sustainable Development Goal 11:
Duurzame steden en gemeenschappen
in Brabant
Opdracht
Voor een locatie in Brabant zoeken we jonge professionals die samen met ervaren
professionals en de provincie aan de slag gaan om de feiten, stakeholders, belangen,
ambities, kansen en innovaties in beeld te brengen. Dat doen we met stakeholdersdialogen
en het opstellen van feiten-, ambitie- en kanskaarten. We werken met de Transformatietafel
van de provincie in multidisciplinaire teams samen met stakeholders, op zoek naar
antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen en concrete acties. De opgedane kennis
delen we met andere belanghebbenden in Brabant via debatcafés, lezingen, conferenties en
publicaties.
Wat vragen we?
Studenten vanuit divers studierichtingen kunnen als jonge professionals meewerken. Van
communicatie, sociale studies en bestuurskundige studies, tot land-/stadsinrichting,
bouwkunde, ruimtelijke ordening en bijvoorbeeld grafische studies. Je werkt mee in een
interdisciplinair team. Samen maken we binnen de teamopdracht een (individuele)
opdracht die bij jouw studie past.
Wat bieden we?
We bieden jonge professionals een uitdagende betekenisvolle opdracht. Bij De
WaardenMakers doe je op een gelijkwaardige basis echte praktijkervaring op. We bieden
daarom een uitdagende leer- en praktijkomgeving en hebben veel ervaring in het begeleiden
van studenten. Je ontvangt een stagevergoeding van € 350 bruto per maand van de
provincie Noord-Brabant en werkt in ’s-Hertogenbosch op loopafstand van het NS-station.
Organisatie
De WaardenMakers zijn een platformorganisatie, gelieerd aan de provincie Noord-Brabant.
Als broedplaats voor maatschappelijke uitdagingen voegen we waarden toe aan initiatieven
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en dragen we bij aan nieuwe waarden over hoe we omgaan met onze omgeving. Met ambitie
broeden, brainen en bouwen we aan slimme oplossingen voor urgente vraagstukken. Van de
circulaire economie tot de energietransitie, van behoud van erfgoed tot de kwaliteit van
onze omgeving. Dat doen we samen met onderwijs, overheden, ondernemers en
organisaties. Omdat we geloven in kennisdeling en in de kracht van jonge professionals en
de samenleving. Alles voor een mooi, toekomstbestendig en duurzaam Brabant. Hiermee
leveren De WaardenMakers een waardevolle bijdrage aan een aantal van de Sustainable
Development Goals (SDG’s). Ons motto: gewoon doen!
Bij elk initiatief is de inzet van jonge professionals essentieel. Omdat ze nieuwe inzichten
inbrengen, de juiste vragen stellen en de probleemhouders van de toekomst zijn. De
WaardenMakers ontvangen zo’n 750 tot 1.000 studenten per jaar in onderwijsgroepen en er
lopen zo’n 40 studenten stage of studeren af. Studenten van allerlei pluimage, van technasia
tot wo, uit binnen- en buitenland en vanuit allerlei studies.
De locatie
De WaardenMakers huizen op een bruisende plek: de Mengfabriek op de Tramkade in
’s-Hertogenbosch. In dit industriële erfgoedcomplex bouwen we met de andere ‘bewoners’
aan een circulaire hub. Onze locatie past dus helemaal bij de thema’s en initiatieven waar we
aan werken. En je ontmoet er veel andere studenten die vanuit allerlei studierichtingen
stages, onderzoeken of afstudeeropdrachten doen.
Periode
Continu
Contactpersoon
Vester Munnecom, De WaardenMakers, 06-15826457, vmunnecom@brabant.nl
Nieuwsgierig naar De WaardenMakers? Verken onze website: www.dewaardenmakers.nl
Of kom een keer langs in de Mengfabriek! En kijk ook eens bij de locaties waarvoor al een
transformatieopgave is geformuleerd: www.brabant.nl/transformatietafel
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