
 

 

Stagiair(e) communicatie gezocht  
(36 uur per week / ± 6 maanden)  
Eigenwijks  

Met honderden actieve bewoners, een algemeen bestuur van ruim 45 actieve bewonersgroepen, een 

dagelijks bestuur van zeven betrokken bewoners en een professionele organisatie met ruim 20 

medewerkers is Eigenwijks de grootste bewonersorganisatie in Amsterdam Nieuw-West. Wij houden 

ons bezig met alles wat bewoners beweegt. Met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan goed 

leefbare en sociaal sterke buurten. Samen met al die actieve bewoners, professionele partners en 

collega bewonersorganisaties bouwen wij voortdurend aan de sociale netwerken in buurten. Dwars 

door alle geloofs- en levensovertuigingen, achtergronden en geaardheden heen brengen wij mensen 

met elkaar in contact; op wat hen bindt en waar zij samen voor willen gaan. Wie het zelf kan geven wij 

graag alle ruimte, wie een steuntje in de rug nodig heeft kan ook op ons rekenen. 

Opdracht 

Ondanks onze diepe wortels in de verschillende buurten van Amsterdam Nieuw-West zijn wij nog 

steeds benieuwd naar onze positie in het stadsdeel. Welke bewoners weten wij te bereiken? Welke 

bewoners komen bij ons in huis? Zijn er groepen bewoners die ons nog niet kennen? En hoe kunnen 

we hen bereiken? Hoe denken de bewoners over ons? Zien zij ons als een positieve factor in de 

buurt? De antwoorden op deze vragen en anderen kunnen Eigenwijks helpen in het werk in Nieuw-

West. Daarom zijn wij per september opzoek naar een student die bij ons een 

communicatieonderzoek wil uitvoeren en op basis daarvan een strategisch communicatieplan kan 

schrijven. 

Wat wij van je vragen: 
- relevante HBO/WO-opleiding 
- aantoonbare affiniteit met Amsterdam Nieuw-West, je woont in het stadsdeel bijvoorbeeld.  
- goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
- ambitie, creativiteit, enthousiasme, flexibiliteit en zelfstandigheid  

Wij bieden: 
- een afstudeerstage in het mooiste stadsdeel van Amsterdam bij een relevante organisatie  
- informele werksfeer met leuke collega’s in een dynamische omgeving  
- de vrijheid om je eigen onderzoek vorm te geven  
- professionele begeleiding  
- stagevergoeding 

Interesse?  
Reageer dan zo snel mogelijk. Stuur je CV mét motivatie naar Nathan Ririhena 
(nathan@eigenwijks.nl).  
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