
   
Stage/Werkervaringsplek in het hart van politiek Den Haag 
Studenten die ervaring willen opdoen in een interessante politiek-bestuurlijke omgeving 
hebben de mogelijkheid om stage te lopen bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. 
Tijdens de stage doe je ervaring op op het gebied van belangenbehartiging, 
projectmanagement en het organiseren van inhoudelijke evenementen. Daarnaast kun je 
jezelf ontwikkelen in het doen van onderzoek. 
 

Wij zoeken een stagiair die ons na de zomer komt versterken! 
 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zet zich in om de positie van gemeenteraden en 
raadsleden te versterken. Wij treden op als belangenbehartiger van en voor raadsleden en 
gemeenteraden in het overlegcircuit in politiek en bestuurlijk Den Haag. Wij versterken de 
positie van raadsleden door middel van onderzoek, projecten, evenementen en publicaties, 
zodat raadsleden het werk in de gemeenteraad effectiever en beter kunnen uitvoeren.  
 
Bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kun je elke dag verrast worden door nieuwe 
vragen en opdrachten – onder meer door verzoeken van de media - terwijl je tegelijkertijd 
ook geacht wordt om na te denken over wat is er nodig om op lange termijn de positie van 
raadsleden en gemeenteraden te versterken. Bovendien is de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden in 2018 volop bezig met de nasleep van de raadsverkiezingen en de start van de 
nieuwe raadsperiode.  
 
Profiel van de stagiair  

- Gemotiveerde HBO/WO-student.  
- Politieke sensitiviteit en belangstelling in het lokaal bestuur.  
- Goede communicatieve uitdrukkingsvaardigheden.  
- Kennis van/of affiniteit met sociale media en websitebeheer is een pré.  
- Beschikken over voldoende mate van zelfstandigheid.  
- Basiskennis van de vraagstukken in en organisatie van het lokaal bestuur.  

 
Voorwaarden  
De werkzaamheden vinden in beginsel plaats in het gebouw van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag, waar de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden kantoor houdt.  
De termijn voor de stageplek bedraagt bij voorkeur minimaal vijf maanden voor minstens 24 
uur per week. Afhankelijk van stage-eisen van de opleiding kan dit in overleg ook worden 
bijgesteld. De stagiair zal voor de werkzaamheden een stagevergoeding ontvangen en indien 
nodig reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.  
 
Solliciteren  
Geïnteresseerden kunnen hun motivatiebrief vergezeld van een CV mailen naar 
info@raadsleden.nl ter attentie van Henk Bouwmans, directeur van de Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden. Vragen over de stageplek kunnen per e-mail worden gesteld via 
www.raadsleden.nl of telefonisch via 070-3738195. 
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