Jonge professionals gezocht (stage of afstuderen)
UN Sustainable Development Goal 11:
Duurzame steden en gemeenschappen
in Brabant
Unesco watermuseum in ’s-Hertogenbosch

Opdracht
Zonder water geen leven. Het lijkt een open deur, maar of dat tot iedereen doordringt?
Unesco, de ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties, vraagt aandacht voor water
door het opzetten van een wereldwijd netwerk van watermusea. Op dit moment zijn er 26
musea die zich hebben aangesloten. Unesco stelt: ‘Via het wereldwijde netwerk worden
nieuwe percepties over water, attitudes, gedragingen en duurzamere waterbeheermodellen
beter bevorderd voor de opkomst van een nieuwe waterbeschaving. Een oproep aan
mensen en instellingen om dringende acties te implementeren, om onze verslechterde
relatie met het meest waardevolle vloeibare element en de bron van alle leven te herstellen.’
Samen met de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch werken De WaardenMakers aan het
vormgeven van een watermuseum in de stad. Het gaat dan om 1): het ontwikkelen van een
concrete locatie in Het Kruithuis en de inrichting daarvan(Google daar maar eens op). En 2):
om het werken aan waterproblemen. Welke problemen zijn dat? Wat kun je daar doen? En
hoe zorg je dat het netwerk hieraan deelneemt? Denk daarbij aan schoon water, plastic soep,
water als energiebron, water als koeling in de stad – modelontwikkeling, dataverzamelen,
oplossingen genereren – en dit in samenwerking met het waterschap, Rijkswaterstaat,
Brabant Water, de gemeente en provincie).
Wat vragen we?
Wij hebben behoefte aan jonge professionals met een diversiteit aan achtergronden. Een
passie en commitment met water is duidelijk een pre. Als deze opgave je interesseert, kom
dan vooral bij ons langs. Een gesprek met het huidige team, aangeven waar jouw ambities
liggen en dan afwegen of het iets voor jou is. Op internet vind je het nodige over Unesco
watermuseum netwerk (www.watermuseums.net). En wij hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Kring Vrienden, die we je op verzoek kunnen toesturen.
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Wat bieden we?
We bieden voor jonge professionals een uitdagende betekenisvolle opdracht. Bij De
WaardenMakers doe je op een gelijkwaardige basis echte praktijkervaring op. In een
uitdagende omgeving, waarbij professionals vanuit ons netwerk en jij als jonge professional
intensief samenwerken. Je ontvangt een stagevergoeding van € 350 bruto per maand van de
provincie Noord-Brabant en werkt in onze locatie op de Tramkade 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
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. Ons motto: gewoon doen!

Bij elk initiatief is de inzet van jonge professionals en professionals uit de praktijk essentieel.
Omdat wij zo met elkaar nieuwe inzichten ontwikkelen, de juiste vragen stellen en komen
met nieuwe antwoorden. De WaardenMakers zijn een levendige gemeenschap van mensen
uit de praktijk afkomstig uit het bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en de
samenleving. Wij werken al meer dan 10 jaar op deze manier aan uiteenlopende
vraagstukken en hebben daarom de nodige ervaring opgebouwd. Met elke keer weer de
uitdaging om daar op voort te bouwen en te komen met concrete, praktische en bruikbare
slimme oplossingen.
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
Martin Bakker, De WaardenMakers, 06 27745180, mbakker@brabant.nl
Nieuwsgierig naar De WaardenMakers? Verken onze website: www.dewaardenmakers.nl. Of
kom een keer langs in de Mengfabriek!

De WaardenMakers | Mengfabriek 3e en 4e verdieping | Tramkade 26 | 5211 VB ’s-Hertogenbosch
06-55 686 984 | dewaardenmakers@brabant.nl | www.dewaardenmakers.nl

