
Vacature
Stage Programmamanagement &
Stage Onderzoek
Stichting De Verre Bergen (SDVB) zoekt per september 2021 één of meerdere stagiairs 
Programmamanagement (PM) en een stagiair Onderzoek voor de duur van 5-6 maanden. 
Voor deze stages zoeken we analytische studenten die willen bijdragen aan een beter en 
mooier Rotterdam.

WIE ZIJN WIJ?
SDVB is een Rotterdamse filantropische organisatie die kennis en kapitaal beschikbaar stelt voor 

gedurfde ideeën. Sinds 2011 zetten wij ons in voor een sterker en beter Rotterdam door het bedenken, 

uitvoeren en onderzoeken van maatschappelijke programma’s. Zo ondersteunen wij bijvoorbeeld een 

programma waarin Syrische statushouders worden begeleid in hun integratie, een makerspace waarin 

kinderen 21st-century-vaardigheden opdoen en een basisschool waarin wij goed onderwijs aanbieden 

in de wijk Zuidwijk. Wil je meer lezen over onze werkwijze, aanpak en andere programma’s, kijk dan 

op onze website. Ons jonge en diverse team bestaat uit +/- 40 ambitieuze collega’s. Wij zijn trots op 

en investeren veel in onze fijne werksfeer. Al onze collega’s hebben een passie voor maatschappelijke 

innovatie en voelen een grote betrokkenheid bij de stad Rotterdam. Wij streven naar een team dat een 

afspiegeling vormt van de stad Rotterdam.

WAT GA JE DOEN BIJ DE STAGE PROGRAMMAMANAGEMENT EN BIJ DE STAGE 
ONDERZOEK?
Tijdens beide stages draai je als volwaardig lid van het team mee. Bij de stage PM werk je bijvoorbeeld 

mee aan de ontwikkeling van nieuwe programma’s, waarbinnen je zelfstandig én in teamverband 

verschillende werkzaamheden vervult. Bij de stage Onderzoek draag je bij aan de ontwikkeling en het 

uitvoeren van onderzoek voor onze programma’s. Dit doe je onder andere door het verzamelen en 

verwerken van data en onderzoeksgegevens, data-analyse en data-visualisatie. We proberen bij de 

stage aan te sluiten op waar jouw leerbehoeftes en interesses liggen. 

Wil je meer leren over hoe je een project ontwikkelt en kan opzetten en analyses doet ten behoeve 

daarvan? Reageer dan op de stage PM. Wanneer jouw interesse uitgaat naar onderzoek, statistiek, 

onderzoeksmethoden en het beantwoorden van vragen als hoe kunnen we dingen meten en hoe 

kunnen we de werking van een project zichtbaar maken aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve 

data? Meld je dan aan voor de stage Onderzoek. Tijdens de stage PM word je begeleid door een 

Programmamanager of Senior Associate, bij de stage Onderzoek door een Onderzoeksmanager en 

werk je verder samen met de programma teams.

WIE ZOEKEN WIJ?
• Je hebt je universitaire bachelor afgerond en je gaat een universitaire masteropleiding volgen 

of volgt deze. Voor de stage Onderzoek bij voorkeur in de sociale wetenschappen (bijvoorbeeld        

orthopedagogiek, psychologie of onderwijskunde). Voor de stage PM hebben wij geen voorkeur 

voor een studierichting;

• Je bent 5-6 maanden beschikbaar, bij voorkeur fulltime. Deze stages zijn niet geschikt om te      

combineren met het schrijven van een afstudeerscriptie; 

• Je hebt affiniteit met de maatschappelijke sector en de doelstelling van onze stichting;

• Je hebt een sterke motivatie om een positieve impact te maken op Rotterdam (affiniteit met         

Rotterdam is een pré);

• Je beschikt over sterke analytische vaardigheden;

• Je bent bekend met de meest voorkomende statistische technieken (stage Onderzoek);

• Je houdt van intellectuele uitdagingen en bent een kritische denker;

• Je bent communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk), proactief en een echte teamspeler; 

• Je komt bij voorkeur uit Rotterdam of directe omgeving.

https://www.deverrebergen.nl/
https://www.deverrebergen.nl/


WIJ BIEDEN
Een uitdagende stagepositie binnen een bevlogen team met passie voor maatschappelijke innovatie en 

een grote betrokkenheid bij de stad Rotterdam. Je ontvangt een marktconforme stagevergoeding. Ook 

bieden wij begeleiding bij en ruimte om aan eventuele stageopdrachten vanuit je studie te werken en 

mag je deelnemen aan interne trainingen. Er zal deels vanuit huis worden gewerkt. 

HEB JE INTERESSE?
De deadline om te solliciteren is zondag 16 mei 2021. Stuur voor die tijd je sollicitatie naar 

sollicitatie@sdvb.com o.v.v. “sollicitatie stage PM”, ter attentie van Sam Hartveld en Mirjam Geerse, of 

o.v.v. “sollicitatie stage Onderzoek”, ter attentie van Kim Brandes en Milada Speet. Stuur hiervoor je CV, 

motivatiebrief en actuele cijferlijst(en) mee. De kennismakingsgesprekken staan gepland op donderdag 

20 mei en vrijdag 21 mei.

Tot slot, als je vragen hebt over De Verre Bergen of de stage kun je telefonisch contact opnemen met 

Jerney van Beelen – Troost (HR) via 010-2092000.    


