Jonge professionals gezocht (stage of afstuderen)
UN Sustainable Development Goal 11:
Duurzame steden en gemeenschappen in Brabant
De opgave
Brabant staat voor een grote verstedelijkingsopgave. De komende decennia zal de Brabantse
bevolking naar verwachting nog met een kleine 280.000 mensen groeien (+10,9%), van
2.563.000 inwoners in 2020 tot bijna 2.842.000 in 2050, en Brabant kampt nu al met een
woningtekort. Vooral steden staan voor grote uitdagingen, omdat daar een belangrijk deel van
de benodigde 1.360.000 woningen gaat komen. Tegelijkertijd verandert de bevolkingssamenstelling. We worden ouder en er worden minder kinderen geboren. De gezinssamenstelling verandert doordat er meer eenpersoonshuishoudens komen. Met de veranderende
bevolking verandert ook het gebruik van ons vastgoed. Door structurele veranderingen
verandert ons koopgedrag. We kopen meer online en aan het fysieke winkelen stellen we andere
eisen. Met als gevolg dat steeds meer winkelpanden leeg komen te staan. Het blijft niet alleen bij
winkelpanden. Veranderende trends en ontwikkelingen maken dat kantoor- en bedrijfspanden
niet meer voldoen aan de gestelde eisen. Hetzelfde geldt voor maatschappelijk vastgoed zoals
scholen en verzorgingstehuizen. Kortom steden en dorpen zullen getransformeerd moeten
worden zodat ze voldoen aan de wensen en behoefte van de samenleving.
De noodzaak tot stedelijke transformatie biedt ook kansen en geeft mogelijk antwoorden op
uitdagingen waarmee de samenleving worstelt zoals ongelijkheid, wateroverlast, hittestress,
energietransitie, slechte luchtkwaliteit, arbeidsproductiviteit, aantrekkelijk werkklimaat,
veiligheid en vervoers- en parkeerproblematiek. Allen urgente maatschappelijke problemen die
dringend opgelost moeten worden. Waarbij het van belang is om na te gaan of je meerdere
problemen tegelijkertijd kunt aanpakken. Met als voorbeeld de aanleg van een dijk tegen
hoogwater, tegelijkertijd een weg, energieopslag in de dijk en bedrijfsruimte aan de binnenkant.
Wat zijn de feiten bij de benoemde urgente vraagstukken, welke zijn succesvolle benaderingen
of concepten om die te analyseren, welke zijn op natuur gebaseerde oplossingen en hoe voer je
die in de Brabantse stedelijke praktijk het beste uit (en in)?
Voor een locatie in Brabant zoeken we jonge professionals die samen met ervaren professionals
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 gaan op zoek naar antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen en
concrete acties.
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De opgedane kennis delen we met andere belanghebbenden in Brabant via debatcafés, lezingen,
conferenties en publicaties.
Wat vragen we?
Studenten vanuit diverse studierichtingen kunnen als jonge professionals meewerken. Bij
voorkeur milieukunde, bouwkunde, land-/stadsinrichting, ruimtelijke ordening en grafische
studies. Maar er is ook ruimte voor communicatie, sociale studies en bestuurskundige studies. Je
werkt mee in een interdisciplinair team. Samen maken we binnen de team- opgave een
(individuele) opgave die bij jouw interesse en je studie past.
Wat bieden we?
In de teams zitten zowel jonge professionals als professionals met meerjarige ervaring op de
terreinen die wij onderzoeken. De WaardenMakers werken altijd langjarig samen met een
verscheidenheid aan partnerorganisaties als gemeenten, waterschappen, bedrijven of de ngo’s.
Centraal voor ons staat dat wij werk bieden dat vernieuwend, interessant en betekenisvol is.
Heb je zelf ideeën, ook daar staan wij open voor en denken graag mee aan een uitvoering.
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 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 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. Het gaat om 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
’sHertogenbosch. 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.
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!
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