Amarant
Amarant draagt als zorgorganisatie bij aan het welzijn en geluk van mensen met een (verstandelijke)
beperking, autisme of hersenletsel. We helpen problemen te verminderen, stimuleren de
zelfredzaamheid en zetten ons in voor een hogere kwaliteit van leven van cliënten. Dat doet Amarant
in verbinding met verwanten, medezeggenschap en samenwerkingspartners.
Amarant is een grote organisatie met ongeveer 5500 medewerkers en is actief in de provincie NoordBrabant. Verbindend, nieuwsgierig en lef zijn de kernwaarden van onze organisatie. Ze geven richting
aan de missie en visie, en aan het denken en doen van medewerkers. Vanuit de kernwaarden
creëren we een veilig, ondernemend en professioneel werkklimaat en stimuleren medewerkers zich
te blijven ontwikkelen. Want als je denkt in mogelijkheden, houdt leren nooit op en ontstaat ruimte
voor creativiteit en innovatieve ideeën. Binnen Amarant zijn de volgende strategische speerpunten
benoemd: duurzame inzetbaarheid en werkplezier, aandacht voor instroom en behoud, leren &
ontwikkelen, leiderschap.
Het doel van Amarant is in de statuten beschreven als: ‘de behandeling, zorg- en dienstverlening en
al hetgeen daarmee in de ruimste zin genomen in verband staat voor kinderen, jeugdigen,
volwassenen en ouderen met een (lichte) verstandelijke beperking waarbij verschillende
financieringsgrondslagen aan de orde kunnen zijn’.
Amarant biedt begeleiding, zorg en behandeling aan verschillende doelgroepen en in elke levensfase.
Zo is Amarant er voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (licht of ernstig) verstandelijke
beperking, (zeer) complex gedrag, een lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en voor
mensen met autisme. De zorg kan bestaan uit een 24/7 aanbod binnen een van de centrumlocaties,
maar ook uit ambulante ondersteuning bij de cliënt thuis voor enkele uren per week; altijd op maat
en afgestemd op de vraag.
Het perspectief van de cliënt staat in alle zorgconcepten centraal met een meetbaar resultaat. Wij
hebben de bereidheid om voortdurend te willen veranderen, we zijn creatief en laten ons zien. Als de
zorgvraag dat vraagt en de omgeving dat nodig maakt.
Amarant beschikt over specialistische kennis vanuit diverse deskundigheden / vakgebieden, die
samen wordt gebracht in multidisciplinaire teams, werkgroepen en werkzaamheden. Dit gebeurt in
overleg met onze cliënten en hun vertegenwoordigers. Deze manier van samenwerken past bij de
verschoven visie van de maatschappij, van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Amarant speelt in op deze
verschuiving door te gaan werken met zorgprogramma’s. Zorgprogrammering zorgt voor een
eenduidige visie en werkwijze per doelgroep. Elk zorgprogramma beschrijft voor een specifieke
doelgroep het samenhangende aanbod en het resultaat. De levensfase en mogelijkheden van de
cliënt zijn daarbij bepalend.
Werkplek
Als Junior Trainee kom jij te werken binnen de divisie Specialistische zorg. Binnen deze divisie wordt
24/7 begeleiding, zorg en behandeling geboden aan mensen met een verstandelijke beperking.
Wonen, behandelen, dagbesteding en vrije tijd sluiten naadloos op elkaar aan. Cliënten van de divisie wonen
binnen een van de drie centrumlocaties van Amarant (Tilburg en Rijsbergen). De zorg op de woonvoorzieningen en
dagbestedingslocaties wordt geboden door begeleiders. Voor behandeling zijn specialistische behandelaren
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beschikbaar (denk bijvoorbeeld aan fysiotherapeuten, logopedisten, artsen, verpleegkundigen en
Gedragskundigen).
Patricia Smit-Brekelmans, directeur en eindverantwoordelijk voor de divisie Specialistische Zorg, zal je
begeleiden. Amarant doet al mee aan het Extended Master programma sinds de eerste editie. Amarant bevindt
zich in een omgeving waarin veranderen aan de orde van de dag is. Een aantal jaren geleden heeft Amarant een
grote reorganisatie doorgevoerd waarin het concept zorg op maat is geïmplementeerd en waarin de teams
“krachtig” (zelfsturend) zijn gaan werken, met als doel een nog hogere kwaliteit van zorg en vergroting van de
participatie en welzijn van de cliënt. Daarnaast hebben landelijke ontwikkelingen invloed op het
beleid en de werkwijze van Amarant. Denk hierbij bijvoorbeeld aan veranderende wet- en regelging
op het gebied van onvrijwillige zorg (Wet Zorg en Dwang) of het vernieuwde kwaliteitskader voor de
gehandicaptenzorg. En ook de huidige Covid-19 crisis heeft consequenties voor de zorgverlening
binnen onze organisatie.
Als junior trainee werk je samen in een team van managers van de divisie Specialistische Zorg, leuke
en gepassioneerde collega’s. Samen met hen zal je meewerken in verschillende project- en
werkgroepen.
Extended Master Organization Studies
Door de organisatie wordt ingezet dat de trainee 2,5 dag werkt aan zijn of haar afstudeeronderzoek
en 2,5 dag meewerkt binnen de organisatie. De trainee is zelf verantwoordelijk voor het indelen van
zijn of haar tijd. Amarant heeft de ervaring dat er goede, enthousiaste, hard werkende studenten van
hoog niveau als junior trainee de organisatie binnenkomen. Aangezien je voor 18 uur betaald krijgt
als projectmedewerker en 18 uur als stagiaire wordt er ook van je verwacht dat je daadwerkelijk
jouw steentje bijdraagt aan de organisatie in de project- en werkgroepen. Je neemt deel aan het
inwerkprogramma van Amarant en zal bovendien meelopen met diverse medewerkers binnen
Specialistische Zorg om zo de organisatie goed te leren kennen. Hierna krijg je projecten en
opdrachten toegewezen (waarin je zelf je voorkeur kan aangeven). Hiermee kan je dan aan de slag en
ervaren hoe het is om te werken in een grote, turbulente en vooruitstrevende organisatie. De
student is vrij om zelf een thesisonderwerp te kiezen wat zijn of haar interesse wekt, mits het ook
relevant is voor Amarant.
Arbeidsvoorwaarden
De trainee zal fulltime voor Amarant werken. Je krijgt een contract van 18 uur als
projectmedewerker, hierop is de CAO Gehandicaptenzorg van toepassing. Daarnaast krijg je voor 18
uur een stagecontract. In eerste instantie wordt verwacht dat je bij Amarant aanwezig bent, je hebt
een eigen werkplek en een laptop tot je beschikking. De ervaring leert dat student één dag op de
universiteit werkt voor onderzoek. In overleg zijn er verschillende mogelijkheden.
Contactgegevens
Patricia Smit-Brekelmans, directeur Specialistische Zorg: patricia.smit@amarant.nl 06 51916346
Marianne Weekers, senior beleidsadviseur: marianne.weekers@amarant.nl 06 50268259
www.Amarant.nl
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2x Internship: HRM – Technology

What ASML offers
Your internship will be in one of the leading Dutch
corporations, gaining valuable experience in a highly dynamic
environment. You will receive a monthly internship allowance
of 500 euro (maximum), plus a possible housing or travel
allowance. In addition, you’ll get expert, practical guidance
and the chance to work in and experience a dynamic,
innovative team environment.
Your assignment

ASML: Be part of progress

Join the HR Technology department and learn about Human
Resources and about all facets of the HR profession (e.g.
organizational
transformation,
cross
department
collaboration, leadership development, and operational HR
elements etc. etc.) in a huge and leading multi-national.

We make machines that make chips – the hearts of the
devices that keep us informed, entertained and safe; that
improve our quality of life and help to tackle the world’s
toughest problems.

We do have two seats available in two different clusters in
the Technology area. You’ll be part of a HR team of 4 or 8
HR colleagues.
You will:
•

Be actively participating as a member of the team.

•

Have assignments that include project and change
management support,

organizational

analysis,

communications and general support.
•

Have sufficient time to write your thesis. The time
may vary each week.

•

Gain experience in a highly demanding, complex,
technical driven environment and have fun doing
so.

•

Experience the transformation and change of a

We believe we can always do better. We believe the winning
idea can come from anyone. We love what we do – not
because it’s easy, but because it’s hard.
Students: Getting ready for real-world
Teamwork is key within ASML. Together we form one big
team with over 28,000 employees worldwide. These
colleagues have 123 different nationalities and work on three
continents – Europe, US and Asia.
In this inspiring environment, your colleagues may be sitting
next door, or they could be thousands of kilometers away in a
different country, or even working for a different company.

Be challenged to develop your personal leadership

An internship at ASML is your opportunity to get to know this
world and get a feel for that excites you most.

skills, step outside of your comfort zone and get the

How will you be part of progress?

rapidly growing organization.
•

We build some of the most amazing machines that you will
ever see. Never satisfied, we measure our performance in
units that begin with pico or nano.

most out of your traineeship.
Your profile
We are looking for two talented and pro-active interns with
excellent communication and interpersonal skills looking for
an opportunity to develop on a professional and personal
level. You should feel comfortable in situations which are
complex and rapidly changing. Collaboration and connecting
people, teams and departments gives you energy. Working
i
t h i l
i
t
l t

Contact: hendrik.jansen@asml.com
Telephone: +31 (0)6 2060 5772

www.workingatasml.com/students

Organisatie
Avans Hogeschool is een grote onderwijsorganisatie, met veel ambitie en een goede naam. Op het
moment zijn we druk bezig onze Ambitie 2025: Wendbaar & veerkrachtig te verwezenlijken.
Concreet betekent deze ambitie dat we studenten uitdagen om het maximale uit zichzelf te halen en
zichzelf verder te ontwikkelen. Het faciliteren van het leerproces van de student staat hierbij
centraal. We bieden kleinschalig, beroepsgericht onderwijs met passende leerroutes.
De opleidingen binnen Avans zijn verdeeld over 21 academies. Inclusief de Juridische Hogeschool
AvansFontys en de Avans Contractactiviteiten BV. Onze academies zijn gericht op diverse sectoren
zoals Economie en Management, Gezondheidszorg en ICT. Daarnaast heeft Avans 6 expertisecentra
en 25 lectoraten voor onderzoek. Dit zijn groepen onderzoekers die praktijkgericht onderzoek doen.
Ter ondersteuning van de academies, expertisecentra en het College van Bestuur heeft Avans 6
ondersteunende diensteenheden en 2 stafeenheden. Je traineeship vindt plaats bij de diensteenheid
Personeel & Organisatie (DP&O). Een afdeling van ongeveer 65 medewerkers waarin de HR functie
steeds verder professionaliseert. Wij bieden ondersteuning van de in-, door- en uitstroom van
medewerkers en helpen bij het inrichten van de organisatie zodat medewerkers optimaal
functioneren. Zowel organisatieontwikkeling, op weg naar zelforganiserende teams binnen Avans, als
strategisch HRM zijn onze prioriteiten.
Werkplek: team HR Business Partners
Als trainee ben je onderdeel van het team Advies & Consultancy bij de diensteenheid Personeel &
Organisatie. Het team bestaat uit ongeveer 10 HR business partners en 10 personeelsconsulenten. Je
doet werkervaring op bij een toegewijd team professionals. De HR business partners adviseren de
academies en diensteenheden op strategisch en tactisch niveau op het gebied van HR en
organisatieontwikkeling. Ze fungeren als teamcoach voor de zelforganiserende teams en ze dragen
bij aan de ontwikkeling en inzet van strategisch HRM binnen Avans. De werksfeer is informeel en
collega’s zijn makkelijk benaderbaar. In ons team past iemand die goed is in samenwerken, maar ook
zelfstandig aan de slag kan en oplossingsgericht is ingesteld. Verder ben je kwaliteitsgericht,
leergierig en analytisch sterk; je legt de juiste verbanden.
Invulling traineeship Extended Master Organization Studies
Als trainee heb je de mogelijkheid om aan diverse onderwerpen mee te werken en op die manier ook
met meerdere business partners en consultants samen te werken. Afhankelijk van je eigen affiniteit
en de behoefte van Avans kan het gaan om verschillende inhoudelijke HR en
organisatievraagstukken, en de bijbehorende processen van de diensteenheid P&O. Uiteraard zorgen
we ervoor dat je goed wordt begeleid door een collega uit ons team. Je gaat regelmatig in gesprek
over je ontwikkeling in het werk, de opdrachten die je uitvoert, je persoonlijke ontwikkeling en het
onderzoek waaraan je werkt. Het onderwerp voor je onderzoek wordt zoveel mogelijk afgestemd op
de vraagstukken die er liggen bij DP&O en de persoonlijke voorkeuren die je hebt. Er speelt zowel
binnen de Avans organisatie als daarbuiten voldoende om het onderzoek op te richten (bijvoorbeeld
via de expertisecentra van Avans en het Avans Ondernemers Centrum (AOC), waar zowel praktijk- als
wetenschappelijk gericht onderzoek wordt verricht).
We laten je vrij in de wekelijkse tijdverdeling, om aan je Master thesis te werken of reguliere
werkzaamheden uit te voeren. Zolang het criterium vanuit de opleiding 50/50 over de gehele duur
van het traineeship wordt nageleefd. Een totale werkweek van een trainee bedraagt 40 uur.

Onze huidige trainee zegt het volgende over het traineeship bij Avans:
“Ondanks dat ik vanwege corona vanuit thuis moest beginnen heb ik een hele fijne start kunnen
maken. Zo heb ik vanaf het begin een erg fijn en vertrouwd gevoel gehad bij het team. Zo voelde ik
me ondanks de fysieke afstand betrokken en wist ik dat ik met vragen altijd bij collega’s terecht kon.
Daarnaast werd de mogelijkheid gegeven om voor het officiele begin van de traineeship al een paar
dagen mee te lopen met het team. Hierdoor kon ik de meeste collega’s uit het HRBP team al een
beetje leren kennen. Vervolgens kreeg ik toen ik was begonnen veel vrijheid om de verschillende
onderwerpen en projectgroepen te ontdekken die Avans te bieden heeft. Deze flexibiliteit heeft mij
erg geholpen bij het maken van mijn keuze voor de eerste projecten waar ik bij aan ben gesloten. Zo
ben ik o.a. betrokken bij een groot medewerkers tevredenheidsonderzoek, een projectgroep over
welzijn en vitaliteit en bezig met duurzaam vervoer. Door bij meerdere projecten aan te sluiten
leerde ik gelijk veel verschillende collega’s, ook van andere teams, kennen.
Als trainee bij Avans staat jouw ontwikkeling centraal. Collega’s zijn bereid je overal mee naartoe te
nemen, en als er bepaalde onderwerpen zijn waar jij zelf graag mee aan de slag wilt gaan, kan dat
altijd. Je tijd mag je zelf indelen; jij bepaalt dus wanneer je meewerkt voor Avans, en welke
momenten je aan je thesis wilt besteden. Dit is heel erg fijn, vooral op de momenten dat deadlines
van je thesis naderen. Kortom, je kunt je traineeship bij Avans indelen zoals jij wilt, waardoor deze
perfect aansluit op jouw behoeftes.”
Arbeidsvoorwaarden
We bieden een plek voor 1 trainee. Bij Avans ontvang je als WO student een stagevergoeding van
€350,- bruto per maand. Dit is gebaseerd op vijf dagen per week. Als je geen gebruik meer kunt
maken van een OV studenten kaart, dan kun je een vergoeding krijgen van Avans voor de reiskosten
woon-werk verkeer. Wanneer de corona maatregels het toelaten kun je gebruik maken van een
flexwerkplek op onze kantoorlocatie in Breda (Bijster 7-21). De werkdagen zijn binnen standaard
kantooruren. Vakantiedagen worden gebaseerd op de cao hbo verlofuren; bij een fulltime werkweek
van 40 uur heb je op jaarbasis recht op 428 uur vakantieverlof.
Contactgegevens
Heb je vragen neem dan contact op met Martine Wijnen (HR Businesspartner bij het team advies &
consultancy, mhm.wijnen@avans.nl, +31885259230) of Jurrian Lopez Igualada (trainee team advies
& consultancy, j.lopezigualada@avans.nl, 06-48652494). Voor meer informatie over Avans als
onderwijsinstelling en werkgever, kun je kijken op www.avans.nl/over-avans.

Over Berenschot

Wij zien een Nederland dat altijd in ontwikkeling is. Zowel sociaal als organisatorisch
verandert er veel. Al meer dan tachtig jaar volgen wij deze ontwikkelingen op de voet en
werken we aan een vooruitstrevende samenleving. Daarbij staan we voor duurzaam advies
en de implementatie hiervan. Altijd gericht op vooruitgang én echt iets kunnen betekenen
voor mensen, organisaties en de maatschappij. Alles wat we doen, is onderzocht,
onderbouwd en vanuit meerdere invalshoeken bekeken. In ons advies zijn we hard op de
inhoud, maar houden rekening met de menselijke maat. Wij doen er als adviseurs alles aan
om complexe vraagstukken om te zetten naar praktische oplossingen waar klanten iets mee
kunnen.

Toekomst van Werk en Organisaties

Binnen de adviesgroep Toekomst van Werk en Organisaties houden we de (toekomstige)
trends op het gebied van werk en organisaties nauwlettend in de gaten. We helpen
opdrachtgevers met complexe en onvoorspelbare vraagstukken, waar nog geen complete
oplossingen voor zijn. Dit doen we door samen te werken vanuit diverse
competentiegroepen, denk aan: strategie, inrichten van organisaties, leiderschap,
teamontwikkeling, change en technologie.
Als junior trainee zul je komen te werken binnen de competentiegroep: Inrichten van
Organisaties. Dit team houdt zich bezig met vraagstukken omtrent wendbaar organiseren en
organisatieontwerp. Het ontwerp van een organisatie bepaalt hoe klanten de organisatie
ervaren, hoe medewerkers hun rol invullen en bestuurders hun verantwoordelijkheid nemen
en daarmee mede het succes van een organisatie. Wij werken met klanten samen aan een
organisatieontwerp zodat de structuur niet vóór, maar ván de organisatie wordt. Daarbij
brengen we de nieuwste inzichten uit de organisatiekunde mee en kijken nuchter naar de
toepassing hiervan.

Junior trainee bij Inrichten van Organisaties

Als junior trainee binnen het team Inrichten van Organisaties ga je, naast jouw onderzoek
voor je masterscriptie, meewerken aan concrete adviesopdrachten. Je analyseert
klantvraagstukken en werkt deze uit. Dit zijn projecten gericht op het (het)ontwerpen van
nieuwe organisaties en processen, inrichting van teams en functies en het begeleiden van
organisatieveranderingen. Je leert veel over de inhoud, maar ontwikkelt ook algemene
adviesvaardigheden. Daarnaast leer je toffe opdrachtgevers en klanten kennen.
Naast advieswerkzaamheden zul je ook helpen bij het organiseren van evenementen voor
Berenschot relaties en/of collega’s. Dit biedt een mooie gelegenheid om je organisatie skills
verder te ontwikkelen en veel mensen te leren kennen.
Tijdens ons junior traineeship word je begeleid door één of twee ervaren adviseurs van
Berenschot die je ondersteunen in de ontwikkeling van professionele vaardigheden, het

uitvoeren van je onderzoek en het toepassen c.q. operationaliseren van (theoretische)
concepten.

Naar wie zijn we op zoek?

We zijn op zoek naar één gemotiveerde Extended Master student, die een toekomst bij
Berenschot ambieert. Je bent klaar om je opgedane kennis in de praktijk te brengen en je
doet dat bij voorkeur in het adviesvak. Daarnaast excelleer je op academisch en
maatschappelijk gebied. Verder beschik je over een sterk conceptueel en analytisch
vermogen, zit je boordevol energie en commitment en ben je enthousiast, stevig en
nieuwsgierig. Je bent assertief en in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.
Tot slot kun je je mondeling en schriftelijk helder uitdrukken en heb je de drive om te leren
en jezelf continu te verbeteren.

Berenschot als werkgever

Als consultant bij Berenschot bouw je mee aan de toekomst van mooie bedrijven en
overheidsinstanties. Het belangrijkste hierbij is dat we het samen willen doen. De lijnen zijn
bij ons kort, want alleen op die manier kunnen wij jou de vrijheid bieden om je te
ontwikkelen. Samen met collega-adviseurs werk je aan mooie opdrachten, met alle ruimte
voor jouw eigen input en inzichten. Wij hebben daarnaast aandacht voor de
maatschappelijke impact, een prominent onderdeel van onze missie en visie.
Bedrijfsbreed staan er jaarlijks verschillende activiteiten op de agenda, zowel binnen de
adviesgroepen als binnen heel Berenschot. Zo hebben we meegedaan aan sportactiviteiten
als de RopaRun en de triatlon Challenge Almere-Amsterdam. Jaarlijks organiseren we ook
ons Berenschot cabaret. Uiteraard sluit je aan wanneer je daar zin in hebt, maar we vinden
het wel heel leuk als je erbij kunt zijn!

Arbeidsvoorwaarden en loopbaanmogelijkheden

Berenschot biedt een marktconforme stagevergoeding van €416,-, een laptop en een OVkaart. De stage is fulltime en je werkt (waarschijnlijk) deels vanuit thuis en deels op ons
kantoor in Papendorp in Utrecht. Overleg over de totale duur van de stage en de start- en
einddatum is mogelijk.
Ben je klaar met het junior traineeship? Dan liggen er mooie kansen binnen Berenschot om
door te stromen als trainee. We zijn altijd op zoek naar afgestudeerde universitaire
hoogvliegers, die we graag opleiden tot professionele adviseurs. Om als adviesbureau te
blijven vernieuwen zijn jouw verfrissende inzichten, vaardigheden, ambities en enthousiasme
meer dan welkom.
Kortom: wil je je carrière een kick-start geven? Solliciteer dan voor ons junior traineeship bij
Inrichten van Organisaties.

Contactgegevens

Heb je vragen dan kun je gerust contact opnemen met:
Taeco Tol, adviseur organisatieontwerp, t.tol@berenschot.nl, 06 – 553 648 35

Censor | Voor de verandering
Censor helpt bedrijven zichzelf opnieuw uit te vinden op het vlak van mens, proces en
organisatie. Dit doen we door in de praktijk met de mensen in de organisatie te werken aan
een verbeterde en eigentijdse versie van het bedrijf. Zo creëren we, ondersteund door de
bedrijfsstrategie Quick Response Manufacturing (QRM), flow in de bedrijfsprocessen. Door
op te leiden, te begeleiden en te ondersteunen op locatie, zorgen we ervoor dat de boel weer
soepel draait!
QRM by Censor
QRM staat voor Quick Response Manufacturing. Een wetenschappelijk bewezen
bedrijfsstrategie dat doorlooptijden verkort en wachttijden reduceert tot een absoluut
minimum. Dit vraagt om een fundamenteel andere manier van organiseren, denken en doen.
Stoppen met denken in kosten en starten met denken in tijd. Zelfsturend, in teamverband
en klant gecentreerd. QRM zorgt er uiteindelijk voor dat het werk vooral leuker wordt!
Een QRM-implementatie bij een bedrijf kan soms wel langer dan een jaar duren. Daarom is
‘vertrouwen’ tussen Censor en haar klant zowel basis als uitgangspunt. Niet enkel de
technische bedrijfsprocessen worden anders georganiseerd, mensen dienen ook anders te
gaan werken. Waar voorheen voormannen, managers en directieleden de keuzes maakten
en werkzaamheden bepaalden, dienen alle medewerkers nu zelfsturend, proactief en klant
gecentreerd te handelen. Alleen zo breng je ‘flow’ in de organisatie, kun je je klanten vlot
blijven bedienen en is het mogelijk snel te reageren op de alsmaar veranderende markt.
We zetten multidisciplinaire teams op die zelfstandig orders oppakken, produceren en
afleveren. We leren directies ‘loslaten’ en omgaan met het terugleggen van
verantwoordelijkheden op de werkvloer. En we trainen medewerkers effectief, met slim
vertrouwen verantwoordelijk samen te werken. Kortom: we bouwen aan een organisatie
waarin de sociale dynamiek en technische processen in evenwicht tot topresultaten leiden.
Wij van Censor
Als medewerker van Censor werk je waar je nodig bent. Bij de klant, op een trainingslocatie
of met je collega’s op kantoor. Of thuis, als je ons (even) zat bent. Onze klanten zijn
voornamelijk productiebedrijven in de hout-, meubel-, metaal-, IT- en grafische industrie. Tot
250 medewerkers en door heel Nederland. Censor is een klein team met een kantoor in Plan
T tegenover het centraal station van Tilburg. Hier werken onze adviseurs dagelijks samen,
indien ze niet op locatie bij de klant zijn!
We doen actief ons best om een informele, open en prikkelende sfeer neer te zetten die je
scherp en gefocust houdt. Geen jasje-dasje, wel verzorgd en representatief. Brabants,
gezellig op kantoor, betrokken, professioneel bij de klant. Geen individuele
prestigeprojecten, maar samen verantwoordelijk voor de klant.
Ons belang bij de Extended Master Organization Studies
Er liggen concrete vraagstukken te wachten op verdere verdieping, uitwerking en toetsing in
de praktijk. In de afgelopen jaren hebben studenten namens Censor onderzoek verricht op
het gebied van zelfsturing, de rol van leiderschap hierin en randvoorwaardelijke
succesfactoren. Het zal zich daarbij toespitsen op de verbetering van de onderlinge
samenwerking in organisaties: een sleutelfactor om te komen tot een succesvolle

implementatie van QRM. Het gaat hierbij om organisatieverandervraagstukken waarbij de
switch van traditioneel en hiërarchisch naar modern en celgestructureerd centraal staat.
Tijdens het traineeship ga je;
•
•
•
•
•

Actief meewerken aan QRM-implementaties;
Je eigen ideeën uittesten in de praktijk;
Uitgebreid kennismaken en ervaring opdoen in productiebedrijven;
Onderzoek doen naar nieuwe middelen en methoden om QRM succesvol in te
voeren;
Praktijkonderzoek doen naar organisatie-verandervraagstukken en daarbij de
theoretische kennis uit je studie praktijkgericht toepassen.

Censor | Bestuur
Tevens hebben we dit jaar voor de tweede keer ook een plek bij Censor | bestuur! Censor
Bestuur houdt zich bezig met organisatieveranderingen binnen de lokale overheid. In
samenwerking met praktijktrainers en -adviseurs trainen, ontwikkelen, begeleiden en
adviseren we lokale overheden op allerlei beleidsterreinen.
Opdrachten kunnen draaien om persoonlijke ontwikkeling of de doorontwikkeling van een
team. Hier zorgen we dat de kennis, vaardigheden en het gedrag van medewerkers wordt
versterkt.
We bieden vakgerichte opleidingen, trainingen en workshops aan, maar ook advies, interimmanagement en projectleiding. Maar we houden ons ook bezig met het blijvend veranderen
en verbeteren van de dienstverlening binnen de lokale overheid. Zo ontwikkelen we
opleidingstrajecten op maat en helpen we de overheid om te moderniseren.
Daarnaast werkt Censor Bestuur aan het op gang brengen en houden van veranderingen en
verbeteringen in publieke organisaties. De combinatie van beide werkterreinen maakt Censor
Bestuur dé partner in duurzaam veranderen.

Voorwaarden, verwachtingen en afspraken
•
•
•
•

•
•
•

Actieve begeleiding tijdens het afstudeerproces;
Mogelijkheid om jezelf op te leiden tot gecertificeerd QRM Silver-specialist (10
avonden + examen);
Een werkweek van 40 uur (kan variëren, afhankelijk van klantopdrachten);
Bereidheid om te reizen binnen Nederland;
o Onze klanten zijn per OV lastig te bereiken. Een B-rijbewijs is aanbevolen,
meerijden is altijd een optie;
Een vergoeding van € 450,- per maand en reiskosten op basis van OV;
Vakantie-uren in overleg;
De mogelijkheid om onze vrijmibo’s in leven te houden.

Contactgegevens Censor | voor de Verandering
Voor vragen over de inhoud en werkwijze kun je contact opnemen met Paulien Schrauwen
(p.schrauwen@censor.nl) en/of onze huidige trainee Organisatiewetenschappen Femke Jansen
(student@censor.nl). Of bel even naar kantoor 013-5215615!

Contactgegevens Censor | Bestuur
Voor vragen over de inhoud en werkwijze kun je contact opnemen met Karin Ytsma
(k.ytsma@censorbestuur.nl) en/of onze huidige trainee Organisatiewetenschappen Anne-Jo
Schimmel (a.schimmel@censorbestuur.nl). Of bel even naar kantoor: 013-5215615!

CGI is een wereldwijd IT-Consultancy bedrijf dat zich richt
op zowel de publieke- als de private sector.
We geven jou de ruimte om je eigen ontwikkeling een boost te geven
waardoor jij bijdraagt aan de groei van een bedrijf van wereldklasse. Ga aan
de slag als trainee bij CGI en haal het maximale uit jezelf!

Wat biedt CGI?
Ons traineeship biedt een unieke mogelijkheid om een kijkje te nemen in de keuken van
een (IT-)consultancy bedrijf. Wij bieden daarbij het volgende:
-

Praktijkervaring in het consultancy vak bij een van onze klanten in de overheidssector, gespecifieerd op het
domein van openbare orde en veiligheid (Politie/Defensie). Je gaat aan de slag met organisatievraagstukken
rondom digitale transformaties op verschillende niveaus (strategisch, tactisch & operationeel).

-

Je wordt bij je opdracht gekoppeld aan een expert op het gebied van Business Consultancy, met de nadruk
op verander- en procesmanagement.

-

Zelf keuze in jouw onderzoek. Dit kan je bij de klant of voor CGI intern schrijven. We hebben een ruim aanbod
aan vraagstukken intern, maar als consultant is het natuurlijk fantastisch om aan de slag te gaan met een
vraagstuk van de klant.

-

Ruim aanbod aan trainingen vanuit onze Business Consultancy vakgroep: Change Management, Lean Six
Sigma, faciliteren van workshops, Project Management, Consultancy Skills & Lean / Agile werkmethodieken.

-

Het BLOOM-onboarding programma waarin je wordt opgeleid tot young professional consultant. Je leert
bijvoorbeeld hoe je een intakegesprek aanpakt en krijgt onder andere training over personal branding.

-

Een actieve young professional organisatie in de vorm van CGI NEXT. We organiseren zowel formele als
informele activiteiten die jou verder helpen in het werk en in je netwerk.

Het extended-master Traineeship bij CGI
CGI maakt al meer dan tien jaar onderdeel uit van het Extended Masterprogramma voor de master
organisatiewetenschappen. De laatste jaren plaatsen we onze trainees voornamelijk bij Politie en Defensie. Zo
dragen onze huidige trainees bij aan grootschalige implementaties bij Politie en Defensie. Het werk bestaat
voornamelijk uit business analyse en implementatiewerkzaamheden (opleiden, coachen en veranderen) gericht op
adoptie van de voorziening.
CGI is op zoek naar leergierige en proactieve studenten met zowel een sterk communicatief- als analytisch
vermogen. Bij verandermanagement komt menselijke interactie en mogelijk weerstand kijken, hiermee omgaan is
daarom van belang. Wij zoeken trainees met een hoge mate van doorzettingsvermogen en die intelligent kan omgaan
met verschillende type mensen. Je werkt vaak samen in een multidisciplinair team en leert omgaan met verschillende
stakeholders. Kennis van IT is niet noodzakelijk, het is wel fijn als je affiniteit hebt met IT en het organisatievraagstuk
gerelateerd aan IT. Wij bieden bij politie en defensie verschillende traineeships aan voor maximaal vier trainees.
CGI biedt de student een stagevergoeding aan van €500,- per maand en vergoedt eventuele gemaakte (reis)kosten.

Be part of our story
Bij CGI ervaar je een unieke, ondernemende cultuur, waarin je als trainee volop de mogelijkheid krijgt om deel te
nemen aan de ontwikkeling en uitdagingen van CGI.
Politie
Kees van Rooij
Gijs Klep
Esther Bouma (trainee)

+31 6 53 88 58 07
+31 6 83 08 32 02
+31 6

Defensie
Jeroen Hira
+31 6 12 31 30 33
Maurits Hoffmann
+31 6 83 22 03 31
Frederika Schilperoort +31 6

Zorginkoop eerstelijns Paramedische zorg en vrijgevestigde GGZ
“Hoe kunnen we de relatie met zorgaanbieders (Paramedische zorg en vrijgevestigde GGZ)
verbeteren?“
CZ is een grote, bureaucratische, organisatie. In hoeverre beïnvloedt dit de besluitvoering van de
zorginkopers, en hoe toont dit zich naar de buitenwereld (zorgaanbieders) toe? Mede door de omvang
van de organisatie ontstaan er rigide beleidsbepalingen voor het inkoopproces. Het zorginkoopbeleid
wordt onder andere opgesteld ter voorkoming van precedentwerking, maar dit beïnvloedt ook
mogelijke beslissingen bij het inkopen van zorg. Niet alles valt namelijk binnen de kaders van het beleid.
In hoeverre is er écht vrijheid om hiervan af te wijken waar het ook echt nodig is? Soms wil je namelijk
wel afwijken van het beleid, maar kan het, volgens de huidige werkwijze, gewoonweg niet.
•
•

•

•

Hoe kan de interne organisatie hier beter op afgestemd worden?
In hoeverre beïnvloeden externe factoren de relatie met zorgaanbieders. Denk aan de
toezichthouders (ZN, NZA) die waarschijnlijk invloed uitoefenen op het zorginkoopbeleid, geen
last-minute wijzigingen op het beleid accepteren.
Hoe worden zorgaanbieders betrokken bij het vaststellen van het zorginkoopbeleid? Wordt er
gehoor gegeven aan ideeën van zorgaanbieders? In hoeverre krijgen de zorginkopers vrijheid
om af te wijken van dit beleid in speciale situaties?
In hoeverre heeft de bereikbaarheid van zorgverzekeraars invloed op de tevredenheid van de
zorgaanbieders en de contracteergraad? Op welke manier kan die bereikbaarheid (en dus
wellicht tevredenheid) vergroot worden?

Achtergrond

CZ groep sluit voor Paramedische zorg en vrijgevestigde GGZ overeenkomsten met grote aantallen
zorgaanbieders. Door de aantallen is het vrijwel onmogelijk om met elke individuele aanbieder in
gesprek te gaan. Het aanbieden van een overeenkomst vindt daarom digitaal plaats. Hierdoor ontstaat
bij zorgaanbieders de indruk dat er weinig ruimte is voor onderhandeling. Dit voedt het gevoel van
tekenen bij het kruisje. CZ groep hecht er waarde aan om aanbieders te betrekken bij het
zorginkoopbeleid daarom voeren we gesprekken met bijvoorbeeld beroepsorganisaties, en leggen we
de nadruk op regionale samenwerkingsverbanden. Toch zien we dat er in het veld nog veel onbegrip
bestaat. Zeker kleine praktijken en GGZ-aanbieders, of praktijken met een specifiek
zorgaandachtsgebied, voelen zich vaak ongehoord of onbegrepen. Omdat de financiële voordelen van
een contract voorop staan, voelen deze praktijken zich soms zelfs gedwongen om te tekenen. Graag
ontvangen wij aanbevelingen over hoe de relatie met zorgaanbieders op een
duurzame (betaalbare) manier verbeterd kan worden.

European Regional Affairs Consultants
ERAC is hét toonaangevende adviesbureau voor regionale ontwikkeling door middel van
Europese samenwerking. Regionale ontwikkeling is een netwerk- en organisatievraagstuk om
de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken waar de samenleving voor staat. Denk
bijvoorbeeld aan de energietransitie waarbij alle regio’s in Nederland beleid moeten maken
om over te gaan op duurzame energie, een toekomstbestendige ontwikkeling van het
aardbevingsgebied in Groningen en de zorg voor een gezonde waterstand in het Oosten van
het land. ERAC brengt overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers bij elkaar om die
strategie te ontwikkelen en dat concreet te vertalen naar projecten die het verschil maken.
Soms doen we dat in regionale netwerken, maar ook in nationale en Europese
samenwerkingsverbanden. ERAC brengt partijen bij elkaar en levert inhoudelijke kennis om
via samenwerking tot oplossingen te komen. De term ‘impact’ staat niet voor niets onder de
naam in ons logo. ERAC maakt het verschil rond een groot aantal belangrijke
maatschappelijke thema’s door samenwerking te organiseren tussen regionale partijen. ERAC
is daarmee met recht een one-stop-shop voor alle vraagstukken die hebben te maken met
regionale ontwikkeling.
Werkplek
De kantoren van ERAC staan in ’s-Hertogenbosch, Den Haag en Eindhoven. Ons werkveld dekt
heel Nederland en zelfs Europa. In modern ingerichte en ruim opgezette kantoortuin maak je
gemakkelijk contact je collega’s. We werken volledig flexibel, zowel qua tijden als locaties. Je
collega’s hebben een grote verscheidenheid aan achtergronden. Je vindt bij ERAC regionaal
economen, bestuurskundigen, geografen, organisatiewetenschappers en European Affairs
deskundigen. . In de pantry wordt iedere middag door collega’s samen gelucht, of maak een
wandeling door de voormalige Isabella kazerne. Vitaliteit is voor ons van belang. Dat varieert
van gezonde snacks op kantoor, tot en met workshops over gezond online thuiswerken, en
de immens populaire Ommetjes app om wel elke dag even buiten een ommetje maken.
Maandagochtend trappen we de week gezamenlijk af. Dat doen we deels online, en binnen
de Corona richtlijnen ook op kantoor. Zo kan iedereen deelnemen aan de kennisdeling.

Je stage
ERAC is een platte organisatie met 70 medewerkers. Er is weinig hiërarchie en onze
medewerkers krijgen veel verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor jou als stagiaire. We

verwachten van onze stagiaires dat ze mee gaan naar klanten, dat ze actief bijdragen aan het
werk dat we doen. Als stagiaire ben je volwaardig deel van het team dat aan een project
werkt. De projectleider zet de lijnen uit en coacht jou in je werk. Maar we verwachten van al
onze mensen een actieve houding. Bij ERAC doe je letterlijk aan ‘on the job training’, maar we
hebben daarnaast een zeer uitgebreide Academy die je verder steunt bij je persoonlijke en
zakelijke ontwikkeling. Op die manier leer je tijdens je stage een groot aantal vaardigheden.
Van het plannen en organiseren van activiteiten in overleg met je collega’s
(projectmanagement), het luisteren naar klanten om te achterhalen wat zij belangrijk vinden,
tot verslaglegging in heldere en toegankelijke rapporten.
Je scriptie
Onderzoek, zoals afstudeeronderzoek, staat voor ERAC nadrukkelijk in het teken van het
werken voor onze klanten. De inhoud van je onderzoek zal gaan over een concreet probleem
of een concrete vraag van ERAC, of misschien wel van een klant. Op die manier draagt jouw
onderzoek bij aan het verstreken van de kennis van ERAC en het beantwoorden van de vragen
van onze klanten. Uiteraard moet je onderzoek ook theoretisch en methodologisch sterk zijn,
maar dat doe je nadrukkelijk in de praktijk van regionale ontwikkeling.
Voorwaarden
Doordat je deel uitmaakt van een projectteam, heb je altijd een goede inhoudelijke
begeleiding. Vanuit ERAC krijg je een begeleider/ mentor toegewezen waar je altijd een
beroep op kunt doen. Aan jou de uitdaging om ook te profiteren van de kennis en kunde van
je overige collega’s. Het onderwerp van je scriptie bepaal je in overleg met je begeleider; in
de keuze van theorie en methode laten we je zo veel mogelijk vrij. Een werkweek heeft 40
uren maar niet elke week heeft precies 40 uur. Per saldo werk je 20 uur per week aan
opdrachten van ERAC en 20 uur aan je onderzoek. Dat is soms wat meer, soms wat minder.
De bruto vergoeding voor stagiaires is € 420,00 op basis van 40 uur. Daarnaast kennen we een
reiskostenvergoeding voor openbaar vervoer indien je niet in het bezit bent van een OV-jaarkaart. De
kosten voor de fietsenstalling kunnen gedeclareerd worden.. Vakanties kun je opnemen in overleg

met je begeleider/ projectleider.

Daarnaast willen we graag benadrukken dat we jou als stagiaire zien als een echte ERAC’er en we het
leuk vinden als je deelneemt aan de diverse ‘social events’ (zoals het kerstdiner, ERAC Energises,
personeelsuitjes en -borrels et cetera).

Contact
Heb je vragen, neem contact op met Dana van Dorland, telefoon: 06-51562796

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
(Tilburg en Waalwijk)
Algemeen
Het

Elisabeth-TweeSteden

Ziekenhuis

(ETZ)

in

Tilburg

is

een

topklinisch

opleidingsziekenhuis met een hoog ambitieniveau. Het ziekenhuis staat voor het leveren van
buitengewone zorg met oog voor de patiënt door betrokken medewerkers en vrijwilligers. Het
ziekenhuis heeft drie locaties, waarvan twee in Tilburg en één in Waalwijk. Het ETZ heeft ruim
6500 medewerkers, 340 medisch specialisten, 240 arts-assistenten en veel vrijwilligers. Jaarlijks
zijn er zo’n 1,2 miljoen poliklinische bezoeken en neemt het ziekenhuis 94.000 patiënten op.
Het beleid van het ziekenhuis is primair gericht op het verlenen van kwalitatief goede, veilige
en betaalbare zorg. In het zorgproces staan de medische expertise van de medewerker en het
hebben van aandacht voor de patiënt centraal.
Adviesbureau
Als junior trainee ben je werkzaam binnen het Adviesbureau van het ETZ. Je werkplek zal
voornamelijk op de locatie ETZ Elisabeth zijn, maar afhankelijk van de afspraken die je hebt,
kan dit afwijken. Binnen het adviesbureau worden nieuwe ontwikkelingen in de
gezondheidszorg en het ETZ voortdurend gevolgd. Op deze afdeling werken adviseurs met
kennis van verschillende onderwerpen om zorgprofessionals adequate ondersteuning te
bieden bij vernieuwingstrajecten. De adviseurs geven intern (on)gevraagd advies over
vraagstukken op het gebied van het continu verbeteren van kwaliteit en veiligheid van
patiëntenzorg en begeleiden projecten die hieraan bijdragen. De afdeling bestaat uit ongeveer
20 vaste medewerkers en werkt op reguliere basis met stagiaires en trainees. De medewerkers
van het adviesbureau vervullen over het algemeen de rol van adviseur, projectleider of
opleider. Er is een nauwe samenwerking met het lijnmanagent, de (zorg)professionals en de
stafafdelingen: de klanten van de zorgadviseurs.

Extended Master Organization Studies
Het ETZ verwelkomt één student die werkzaam zal zijn op het gebied van het continu
verbeteren van Kwaliteit en Veiligheid van zorg en procesoptimalisering. ’Continu verbeteren’
staat voor de aandacht voor iedere individuele patiënt en het inzetten van structuren en
instrumenten/middelen om (zorg)processen voor de patiënt te verbeteren als onderdeel van
het dagelijks werk. ‘Kwaliteit & Veiligheid’ is een strategisch thema binnen het ziekenhuis. Dit
richt zich o.a. op het voorkomen en leren van incidenten op de werkvloer, het bevorderen van
een leer- en aanspreekcultuur en het veiliger maken van bestaande en nieuwe werkprocessen.

Op deze onderwerpen ondersteun je onder andere bij (ziekenhuisbrede) projecten,
adviestrajecten, scholing en/of coaching van afdelingen. De mogelijke thesisonderwerpen
focussen zich op het thema waarbinnen je werkt, waarbij we altijd rekening houden met jouw
wensen en interesse. Er is wekelijks een overleg met de begeleider waarin de voortgang van
de werkzaamheden en de thesis wordt besproken. Daarnaast plannen we speciale overleggen
om te praten over je persoonlijke ontwikkeling, dit vinden wij erg belangrijk binnen het ETZ.
Binnen het adviesbureau krijg je de kans om:
-

-

-

Je professioneel en persoonlijk te ontwikkelen;
Praktijkervaring op te doen in het werk als intern adviseur;
Mee te lopen met collega’s uit het hele ziekenhuis;
Persoonlijke begeleiding te ontvangen van een ervaren adviseur.

Arbeidsvoorwaarden
De volgende arbeidsvoorwaarden gelden voor jou als junior trainee:
-

-

-

Werkweek van 36 uur (werktijden in overleg);
Flexibele werkplek;
Stagevergoeding van €425,- per maand;
Vakantie-uren conform CAO Ziekenhuizen;
Reiskostenvergoeding conform cao Ziekenhuizen1.

Contactgegevens
Jeske Prinsen, Organisatorisch Hoofd Adviesbureau, e-mail: jsam.prinsen@etz.nl
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
ETZ Elisabeth, Hilvarenbeekseweg 60, 5022 GC Tilburg
ETZ TweeSteden, Dr. Deelenlaan 5, 5042 AD Tilburg
ETZ Waalwijk, Kasteellaan 2, 5141 BM Waalwijk

1

Je ontvangt alleen reiskostenvergoeding indien je aantoonbaar geen recht hebt op een studenten-OV.

Algemeen:
"Bij de gemeente Dongen zijn we graag klaar voor de toekomst. De inwoner staat bij ons centraal. Wij
zijn flexibel, enthousiast, ambitieus. Wij werken vraag-, proces- en resultaatgericht en kijken door de
bril van de buitenwereld naar onze producten en diensten en onze beleids- en werkprocessen. We
blijven zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking, zowel binnen als buiten de muren van het
gemeentehuis. Op deze manier kunnen wij onze burgers nog beter van dienst zijn."
Leuk zo'n vacaturetekst, maar heb jij je wel eens echt afgevraagd wat er eigenlijk allemaal
gebeurt op het gemeentehuis en daarbuiten? Wat gebeurt er naast het aanvragen van een
paspoort, vergunning of rijbewijs nog meer? Werken ambtenaren daadwerkelijk zo traag?
Hoeveel invloed heeft een gemeente überhaupt nog op wat er in de samenleving gebeurt?
Dongen is een zelfstandige gemeente bestaande uit Dongen, Klein Dongen en 's Gravenmoer
en telt ruim 26.000 inwoners. De gemeente bestaat uit ongeveer 200 medewerkers die
werken op het gemeentehuis, de gemeentewerf, in de parken, aan de wegen en in de wijk.
Dongen staat voor dezelfde uitdagingen als de grote gemeenten in Nederland maar moet het
doen met minder personeel en middelen. Dit vergt een creatieve, slimme en innovatieve
denkwijze van de medewerkers en teams. Daarnaast dien je te weten dat Gemeente Dongen
alles behalve een traditionele gemeente is. De organisatie is constant in beweging en gaat
volle gas vooruit. Er is sprake van een platte organisatiestructuur georganiseerd in meer dan
30 zelforganiserende teams.
De focus voor onze organisatie ligt op het optimaliseren van huidige processen, flexibeler in
kunnen spelen op maatschappelijke opgaven en het transformeren naar een organische
organisatie. Genoeg OW onderwerpen waarin elke werknemer, binnen en buiten zijn/haar
vakgebied, bij kan dragen aan een nog beter Dongen. Tijdens je traineeship liggen er dus
genoeg uitdagingen en opgaven klaar die je kennis laten maken met de onderdelen binnen
de gemeente die jou interessant lijken.
Werkplek:
In de organisatie ga je aan de slag binnen het team Bedrijfsvoering. In dit cross-functionele
team help je, samen met de andere teamleden, andere collega's met de dienstverlening en
interne organisatie van de gemeente. Hierbij kun je denken aan o.a. de
organisatieontwikkeling, procesoptimalisaties en projectbegeleiding. Veel van deze
onderwerpen zullen raakvlak hebben met verschillende onderdelen van je master
Organisatiewetenschappen. Daarnaast kun je veel leren van de overige teamleden met een
achtergrond in Recht, HRM, Informatiebeheer, Projectmanagement en Facilitair
management. Ook buiten je eigen team staan tal van specialisten klaar die je alles kunnen
vertellen over de dienstverlening van de gemeente.
Er wordt zo flexibel mogelijk gewerkt, je krijgt de ruimte om zelf te bepalen wat op dat moment voor
jou de beste plek is om je werkzaamheden uit te voeren. Op deze manier is het mogelijk om zelf de
juiste mix tussen werken op het gemeentehuis en thuiswerken te bepalen.
Je bent voornamelijk zelf verantwoordelijk voor je werkzaamheden en krijgt het vertrouwen
om je eigen weg binnen de organisatie te bewandelen. Er zijn genoeg lopende projecten waar

je bij aan kunt sluiten en je steentje kan bijdragen. Door de kleine omvang van de organisatie
zijn de communicatielijnen kort en sta je binnen mum van tijd voor de juiste persoon. Verder
heb je alle vrijheid om zelf projecten op te zetten die volgens jou een bijdrage leveren aan de
dienstverlening. Als je nog meer wilt leren biedt de gemeente veel mogelijkheden om deel te
nemen aan workshops en cursussen. We zijn dus op zoek naar leergierige trainees die de
handen uit te mouwen willen steken, écht iets toe willen voegen en die écht willen werken
om de organisatie vooruit te helpen.
Extended Master Organization Studies:
Gemeente Dongen is al 4 jaar succesvol partner van de Universiteit betreffende de Extended
Master. Een van de eerste trainees is tegenwoordig zelfs werkzaam in het team waar je
terecht komt. Dit heeft als voordeel dat de organisatie bekend is met een traineeship en waar
je wat extra begeleiding kunt gebruiken. Formeel wordt je begeleid door directeur
Bedrijfsvoering Ronald Ehlen. Verder zullen de teamleden van team Bedrijfsvoering je
wegwijs maken binnen de organisatie en je betrekken bij interessante projecten voor een
master student Organisatiewetenschappen. Ook in het kiezen van een onderwerp voor je
masterthesis wordt je vrijgelaten. De focus ligt hierbij op een onderwerp met praktische en
theoretische relevantie voor de organisatie en op een onderwerp dat aansluit bij je eigen
interesses.
Arbeidsvoorwaarden:
Je werkt bij ons 36 uur per week en in overleg bepalen we hoe die uren worden verdeeld
over de week. Je krijgt een stagevergoeding van € 450 bruto per maand, je reiskosten worden
vergoed tot een maximum van € 100 per maand (tenzij je met de fiets komt of een OV-kaart
hebt) en je hebt op de kop af 25 vakantiedagen per jaar.
Kortom: ben jij iemand die lef kan tonen, een teamspeler, enthousiast en wil jij ervaren hoe
deze gemeente met de tijd meegaat en hier zelf ook een bijdrage aan leveren? Zoek je een
plek waar je echt het verschil kunt maken met jouw ideeën en een plek met veel raakvlakken
met je studie? Ben je nieuwsgierig hoe het werken in zelforganiserende teams gaat? Dan
willen wij heel graag met jou in contact komen!
Heb jij nog vragen? Neem dan contact met ons op. Scan de QR code voor een
korte sfeerimpressie!
Contactgegevens:
Arjan Heijdens |
Arjan.heijdens@dongen.nl
Beleidsadviseur P&O

Janneke Pladet|
Janneke.pladet@dongen.nl
Trainee Bedrijfsvoering

Jante Steenbekkers |
Jante.steenbekkers@dongen.nl
Trainee Bedrijfsvoering

Gemeente Dongen
Hoge Ham 62, 5104 JJ Dongen
Tel. 140162
www.dongen.nl

Lean Instituut @Verbeeten

Algemeen
Lean Instituut @ Verbeeten (Lean Verbeeten) is hét kennis- en opleidingsinstituut op het
gebied van lean management en verbeteren in de zorg en het onderwijs. Wij streven naar een
samenleving waarin de menselijke behoeften gezondheid en educatie vanzelfsprekend
uitstekend geregeld zijn. Lean Verbeeten verzorgt opleiding-, training- en kennissessies voor
medewerkers en instanties in de gezondheidszorg, het onderwijs en overige dienstverlenende
sectoren.
Lean Verbeeten is een spin- off van Instituut Verbeeten; een gespecialiseerd ziekenhuis in
radiotherapie en nucleaire geneeskunde met vestigingen in Tilburg, Breda en Den Bosch. Het
is in 2013 ontstaan vanuit de interne ontwikkeling van lean management binnen Instituut
Verbeeten. Intussen helpt Lean Verbeeten meer dan veertig uiteenlopende gezondheids- en
onderwijsinstellingen in heel Nederland.
Lean management is een bedrijfsfilosofie die focust op (o.a.) klantwaarde, procesoptimalisatie
en continu verbeteren. Lean Verbeeten helpt organisaties hun processen en werkwijzen te
optimaliseren door vanuit een ontwikkelperspectief het probleemoplossend vermogen van
medewerkers te vergroten. De focus ligt hierbij op het onderwijzen van deze medewerkers
door middel van de lean methode waarin heldere doelen, concrete resultaten en duidelijke
evaluatiemomenten centraal staan.

Werkplek
Lean Instituut @ Verbeeten bevindt zich in Tilburg en bestaat uit een team van vijftien vaste
lean coaches. Deze lean coaches trainen de deelnemende organisaties via het principe: leren,
toepassen, en onderwijzen. De kracht van het team zit in de jonge leeftijden, verschillende
achtergronden en ambitieuze instelling. Onze kernwaarden zijn; leergierig, plezier, verbinden
en resultaatgerichtheid. Het team kent specialisaties in (strategische) bedrijfskunde,
organisatiewetenschappen, economie, marketing, HRM en bedrijfspsychologie.

Extended Master Organization Studies
Lean Instituut @ Verbeeten sluit voor de tiende keer aan als partnerorganisatie bij de Extended
Master Organization Studies. Binnen Lean Verbeeten is tenminste één plaats beschikbaar.
Tijdens het traject wordt er veel aandacht en tijd besteed aan de thesis en vindt er ook steeds
meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid in verschillende interessante projecten (bij onze
klanten) plaats. De meerderheid van het team is recent WO afgestudeerd waardoor er
voldoende hulp en begeleiding voor de thesis is. Onderwerpen van onderzoeken die in het
verleden gedaan zijn: kritische succesfactoren en barrières bij de implementatie van lean
management, standaardisatie, continu verbeteren binnen teams, ketenzorg en sociale
innovatie. Naast de begeleiding van je thesis, vinden er reflectiegesprekken plaats waarin
professionele- en persoonlijke ontwikkeling centraal staan.

Arbeidsvoorwaarden
De vergoeding voor de traineeship is conform afspraak met de universiteit en reiskosten
worden vergoed. Per jaar krijg je 24 vakantiedagen excl. wettelijke feestdagen. In principe is
het mogelijk om 40 uur op kantoor te werken, waarvan je 20 uur aan je thesis werkt en 20 uur
meewerkt in het team en bij onze klanten. We geven de flexibiliteit om in overleg een
combinatie te zoeken tussen op kantoor, thuis, en/of op de universiteit te werken.

Contactgegevens
Lean Instituut @ Verbeeten, t.a.v. Vera Wientjens
Brugstraat 10
5000 LA Tilburg
Telefoon: 013-594 76 71
infolean@bvi.nl
www.leanverbeeten.nl

Nationale Politie
Organisatie
Politiemensen staan midden in de maatschappij, dicht op het nieuws. De politie is daar waar
het gebeurt. Het optreden van agenten ligt altijd onder een vergrootglas. Bij de politie ben je
24 uur per dag. Integer, moedig, betrouwbaar en verbindend zijn daarom de kernwaarden
van de politie. De Nationale Politie is de grootste organisatie van Nederland met ruim 65.000
medewerkers.
De politie heeft een grote ondersteunings- organisatie om, elke dag, het werk van de
politieagent/ rechercheur mogelijk te maken. Hier werken ruim 6000 mensen. Dit gebeurt
allemaal bij het politiedienstencentrum (PDC). Binnen het PDC wordt het beleid van de
korpsleiding uitgevoerd en daarmee de hele bedrijfsvoering van de politie ondersteund. Dit
wordt gedaan in de facilitaire functies (Inkoop, Communicatie, ICT, Financiën, HRM). Voor
zo’n groot bedrijf is dat complex en dat is voor academici interessant. De
organisatieontwikkeling van nu naar de toekomst is een vraagstuk dat daardoorheen speelt.
Uitdagingen zoals afdeling-overstijgend werken, verantwoording afleggen aan stakeholders
en innovatie zijn hier prioritaire thema’s op lange termijn.
Wil je meer weten over het werk in de bedrijfsvoering? Bekijk dan deze film over de
veelzijdigheid van het werk.
Werkplek: Informatievoorziening bij de politie
Trainees komen te werken binnen de IV-organisatie in het PDC van de politie. IV staat voor
Informatievoorziening, waar de Dienst Informatiemanagement (IM) en Dienst ICT onder
vallen. Informatie en een goed werkende ICT zijn van groot belang voor de politie. Bij het
onderdeel Informatievoorziening werken meer dan 3.000 medewerkers die samen zorgen
dat het werk op straat en op kantoor wordt ondersteund met passende ICT-systemen en de
juiste data op het juiste moment. Passend bij de wensen van de gebruiker én van de
politieorganisatie zelf (denk hierbij aan privacyvraagstukken /AVG). Jij komt te werken
binnen een adviserend bedrijfsvoering team op staf niveau waardoor je een brede blik krijgt
op de organisatie.
Informatievoorziening wordt een steeds belangrijker component binnen het politiewerk.
Verschillende facetten van OS komen dagelijks terug in ons werk binnen de IV-organisatie
zoals leiderschap, team performance, veranderingsmanagement en

werknemerstevredenheid. Je krijgt de mogelijkheid om je eigen traineeship en werk vorm te
geven door met verschillende projecten mee te werken.
Invulling traineeship Extended Master Organization Studies
Er is ruimte voor 2 à 3 Extended Master studenten. Deze trainees zijn, onder begeleiding,
werkzaam binnen de IV-kolom van de politie. Daarbij zal de student voldoende ruimte
krijgen om de grenzen van de desbetreffende afdeling over te steken.
Sinds 2015 is er door verschillende OS-masterstudenten onderzoek gedaan naar de invloed
van mobiel werken op politieteams, de bruikbaarheid van storytelling, de effectiviteit van
beleidsvorming, de invloed van leiderschap op compliance van medewerkers en de invloed
van team karakteristieken en occupational subcultures op het niveau van kennisdeling
binnen teams. De huidige trainees onderzoeken de invloeden van leiderschap op crisisteams,
van meerdere mechanismen op multidisciplinaire team samenwerking, en van
projectmanagement methodologie op werktevredenheid binnen de eenheden. Bij de politie
zijn veel mogelijkheden en is ruimte om je eigen richting te kiezen voor een thesis
onderzoek. Je kan je onderzoek uitvoeren binnen het PDC of de (politie)-operatie, zolang er
maar een raakvlak is met informatievoorziening. Je hoeft geen specifieke ICT kennis te
hebben,
Naast het uitvoeren van het afstudeeronderzoek, zijn studenten natuurlijk ook bezig met
werkzaamheden voor de IV-organisatie. Werkzaamheden zijn voornamelijk op projectbasis.
Binnen je traineeship zul je aan verschillende projecten meewerken, waarvan de
onderwerpen bijvoorbeeld over het volgende kunnen zijn:
-

Advies- of onderzoeksopdrachten uitvoeren die het ontwikkelingsproces van
informatievoorziening verbeteren, zodat burgers en politiemensen zo goed mogelijk
ondersteund worden (business alignment).

-

Het bepalen van de effectiviteit van ingevoerde ICT bij de politie

-

Het adviseren op de interne processen van de IV –organisatie (verandertrajecten,
analyse ziekteverzuim en werktevredenheid)

-

Organiseren van teamdagen en IV brede events.

Wij zijn, op basis van jullie voorgangers, ervan overtuigd dat nieuwe OS-studenten een
mooie aanvulling kunnen vormen binnen onze organisatie. Zo waarderen wij een frisse blik
en denken wij dat een breed management perspectief, samen met actuele wetenschappelijke
kennis, een goede bijdrage kan leveren aan onze werkzaamheden. Daarbij bieden wij de
trainees de kans om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen en praktijkervaring op
te doen in het werk als interne beleidsadviseur.

Arbeidsvoorwaarden
Bij de politie krijg je per maand een bruto vergoeding van € 400, -. Wanneer je niet langer de
beschikking hebt over vrij reizen met het OV, dan vergoeden we de OV-kosten op
declaratiebasis. Voor zakelijke reizen zijn poolauto’s beschikbaar. Verder krijg je de
beschikking over een telefoon.
In principe werk je 36 uur, tijdens de traineeship is jouw standplaats Rotterdam Alexander of
Odijk (Utrecht). In overleg is thuis of op de universiteit werken mogelijk. Op dit moment is
thuiswerken de norm i.v.m. corona beleid.
Een screening maakt onderdeel uit van het proces.
Contactgegevens
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Rosalie Kramer of onze huidige
trainees Inge Teitsma, Myrna van Avendonk of Paulien van Aert.
Rosalie Kramer: rosalie.kramer@politie.nl / 06-51427602
Politie | Dienst Informatiemanagement
Marten Meesweg 35, 3068 AV Rotterdam
Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam

Inge Teitsma: inge.teitsma@politie.nl / 06-18670974
Myrna van Avendonk: myrna.van.avendonk@politie.nl / 06-18669297
Paulien van Aert: paulien.van.aert@politie.nl / 06-18670976

Algemeen
Optimale Samenwerking is gespecialiseerd in (complexe) samenwerkingsvraagstukken op het snijvlak
zorg, veiligheid, handhaving en bestuur. Wij onderzoeken klantreizen, begeleiden onze
opdrachtgevers bij de inrichting van een effectieve samenwerking en borgen de samenwerking met
ons innovatieve IT-platform INKIS. Om bij ons te werken moet het je aanspreken om snel te bewegen
tussen deze typen dienstverlening. Daarnaast wordt van je verlangd dat je kunt schakelen tussen
theorie en praktijk. Optimale Samenwerking bedient klanten zowel in de publieke- als in de private
sector. Zo werken wij momenteel met 15 collega’s aan uitdagende vraagstukken voor diverse
gemeenten, ministeries, sociaal werk organisaties, verschillende opleidingsinstituten zoals de
Jheronimus Acadamy of Datascience (JADS) en zorginstellingen (gehandicaptenzorg, geestelijke
gezondheidszorg, sociaal werk en wijkteamorganisaties).
Werkplek
Collega’s werken niet alleen op ons moderne kantoor in Capelle, maar ook op de universiteit van
Tilburg, op locatie bij klanten of vanuit huis. Deze manier van werken vraagt een hoge mate van
zelfstandigheid, discipline en proactiviteit. Ons kantoor beschikt over flexibele werkplekken en
opleidingsruimtes die van alle gemakken zijn voorzien. Het kantoor zal in het begin de voornaamste
werklocatie voor de trainee zijn, waarna de trainee steeds meer bij op locatie bij de klant zal werken.
Soms is onze huishond Sam ook op kantoor!
Extended Master Organization Studies
De afgelopen jaren hebben verschillende studenten met succes hun traineeship gevolgd bij Optimale
Samenwerking. Een aantal van deze studenten is momenteel nog steeds als business analist,
consultant en/of projectleider werkzaam voor de organisatie. Studenten werken vanaf het begin
actief mee in lopende projecten. Door de nauwe band met Tilburg University sluiten de
werkzaamheden en mogelijke thesisonderwerpen direct aan bij de Extended Master Organization
Studies. Studenten worden intensief begeleid bij hun werkzaamheden waardoor professionele en
persoonlijke ontwikkeling een belangrijk onderdeel zijn van het traineeship.
Condities
Het traineeship zal worden ingevuld volgens de voorwaarden zoals beschreven in het document
‘Extended Master Program Manual 2019-2020’.
Contactgegevens Dion de Steenwinkel, Msc.
Bezoekadres: Cypresbaan 9, 2908 LT Capelle
Postadres: Postbus 81, 2910 AB Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: +31 (0)6 48388062
Email: d.desteenwinkel@optimalesamenwerking.nl
Website: www.optimalesamenwerking.nl

HR Traineeship in Learning & Talent Innovation (Eindhoven/Amsterdam)
Philips Learning & Talent Innovation department functions as a center of expertise in the
corporate HR function of Philips and aims to translate business needs into innovative and
effective learning, talent, and leadership plans such that we support our employees in
contributing to our organization’s strategic objectives. The Learning & Talent Innovation
community is build around four main centers of expertise being Learning, Talent Management,
Onboarding, and Leadership & Organization Effectiveness. The department consists of several
teams including, a learning community who design, develop and deliver targeted learning
programs, a group of learning & talent partners who engage with the business to capture
learning, talent, and leadership needs, a leadership & org. effectiveness team that has its main
focus on developing leaders and teams and an operational excellence team that enables other
teams within the department. You will be part of the operational excellence team providing
end-to-end project management support related to (financial) reporting and analytics,
communication, process optimization, continuous improvements, and project support in the
domain of learning, talent, onboarding, and leadership.
We offer the opportunity for two or three students to do their junior traineeship in the Learning
& Talent Innovation department. There will be opportunities to support initiatives in all four
centers of expertise (learning, talent, onboarding, leadership). If you are passionate about
learning, people development, project management, continuous improvement, and lean then
the Learning & Talent Innovation department is a great place for your junior traineeship. This
junior traineeship is highly diverse and provides you with many development opportunities
both professionally and personally at different organizational levels. Thesis topics for this
junior traineeship vary widely, but a critical view on scientifically relevant themes while also
being practically relevant for Philips is appreciated.
Contact: Joost van Kempen – HR Project Manager
(joost.vankempen@philips.com)
Conditions of Employment
Philips offers junior trainees a monthly salary of €700,-. Next to this, you will receive a laptop
and travel costs can be reimbursed after alignment between Philips and the junior trainee. You
will have several holidays and flex working (i.e. from home or at the university) is possible.
The working week consists of 40 hours a week, of which you can partially spend time on your
thesis. We expect you to make the 40 hours, but also provide you with flexibility
regarding office hours. Junior trainees can also buy Philips products with an employee
discount.

Philips – HR Traineeships
Don’t just be a game changer, be a life changer
Everything we do at Philips is about making lives better for people around the world and we are aiming
to improve the lives of 2.5 billion people by 2030. How? By creating meaningful innovations that solve a
range of healthcare challenges within the health continuum and in that way provide access to
healthcare for many people. When you start a career with us, you’ll be joining an organization with over
127+ years of history in innovation, breakthrough research, continuous reinvention, and
entrepreneurship to lead the market.

HR Traineeship – 3 positions, location Best

You will be working in an innovative environment together with colleagues around the world while
working and leading projects on topics such as strategic workforce planning, engagement, flexibility,
cultural and inclusion and diversity programs. You will get a unique view of how a multinational
operates (i.e. the inner workings of an innovative and large organization with many global stakeholders).
As a trainee you will grow your professional skills in the areas of change-/ project management, inclusion
& diversity and business transformation. This junior traineeship offers great variation and development
opportunities which will enrich and support you in moving into the next phase of your career in- or outside
Philips. Over the past years many of our earlier trainees found great next steps in different parts of our
organization.

What we are looking for
•
•
•
•
•
•
•

A pro-active trainee who wants to get a unique chance to further develop his/her talents on a
personal and professional level;
Being comfortable with English speaking and writing capabilities, as you will collaborate with
stakeholders all over the world;
A genuine collaborator who is able to collaborate effectively and brings honesty and openness to
teammates in the drive for success.
A talents who will get energized by people related strategy and project management work.
Eagerness to learn and improve every day, and who inspire others to do the same along the way
Excellent skills in data management and analyses
Excellent communication skills, written and verbal

What do we offer you

Philips offers you a traineeship in a fast changing and innovative organization within the technological
healthcare industry. You will receive:
•
•
•
•
•

A monthly salary of €700, -.
A laptop
Travel costs will be reimbursed
Holidays and flex working (balancing working from home, Philips and/or University).
Discount on Philips Products

Contact: Paul Harbers – HR Project Manager (paul.harbers@philips.com)

Algemeen
Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan
mensen met een maatschappelijke beperking in
Brabant. Daarbij vertrekken we altijd vanuit de
persoonlijke behoeften en mogelijkheden van
cliënten en hebben we aandacht voor hun
kwetsbaarheid, want; ieder mens is uniek. Hierbij
biedt Prisma maatwerk voor elke cliënt, denk
daarbij bijvoorbeeld aan dagbesteding, begeleid
wonen, ambulante begeleiding of een combinatie
daarvan. Zo leveren we een bijdrage aan een
waardevol leven waar de cliënt zelf de regie over
voert!

Prisma in cijfers
Aantal cliënten:
Aantal medewerkers:
Aantal vrijwilligers:
Aantal vestigingen:
Omzet (x miljoen euro):

2.200
2.136
798
160
130

Prisma & Extended Master Organization Studies
Wij geloven in de talenten van mensen. Onze ervaring met trainees is dat zij nieuwe
energie brengen en een frisse, kritische blik hebben. Het speelveld van de zorg is in de
afgelopen jaren enorm veranderd. Met de ZZP’s1 deed individuele financiering op basis van
zorgzwaarte zijn intrede. De participatiegedachte en de noodzaak om zorg betaalbaar te
houden, leidde tot de verdeling van de AWBZ over de WLZ, WMO en JW2. Stelselwijzigingen
en meer marktwerking, de cliënt wordt mondiger door de veelheid aan beschikbare
informatie, nieuwe technologieën doen hun intrede. De positie van de cliënt in het
zorgproces is wezenlijk veranderd en van zorgorganisaties wordt verwacht hierop te
anticiperen. Al deze bewegingen hebben enorme impact op alle facetten van de organisatie
zoals de zorg, medewerkers en bedrijfsvoering. Dit biedt een diversiteit aan interessante
thema’s om als trainee te onderzoeken. Prisma werkt al enkele jaren aan de transformatie
naar een marktgerichte organisatie. Met de labels Fittin en Makker positioneren we ons in
de markt voor resp. wooninitiatieven door ouders en ondersteuning van mensen met een
licht verstandelijke beperking. We zijn een netwerkpartner, die in samenwerking met
anderen maatschappelijke waarde wil toevoegen. Kortom, een organisatie in beweging met
vele vraagstukken die naadloos aansluiten op de studie organisatiewetenschappen.
Functie en werkomgeving
Als trainee ben je onderdeel van de staf van de Raad van Bestuur. Je werkt vanuit het
Centraal Kantoor in Waalwijk en wordt ingezet bij verschillende organisatorische taken,
projecten en vraagstukken. Er is een open en informele sfeer en je kunt als trainee
makkelijk contacten leggen met collega’s en zo betrokken worden bij allerlei onderwerpen.
Hierin heb je de vrijheid om op zoek te gaan naar jouw interesses. In alles wat wij doen
staat de cliënt centraal en wij vinden het belangrijk dat jij een goed beeld krijgt van de
zorg die wij bieden. In het drie weken durende introductieprogramma word je wegwijs
gemaakt in de organisatie. Dit doe je door mee te draaien op locaties en door cliënten,
begeleiders en diverse sleutelfiguren te ontmoeten. Hierdoor krijg je gevoel bij hoe het bij
ons werkt, wat er speelt en waar je van betekenis zou kunnen zijn. Binnen Prisma zal je
onderdeel uitmaken van de staf Raad van Bestuur. Doordat je op deze plek gepositioneerd
bent heb je de vrijheid om verschillende type projecten op te pakken. In de maandelijkse
evaluatiegesprekken bespreek je de vorderingen van je thesis en het verloop van andere
1
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projecten. Ook leerpunten met betrekking tot je competenties komen aan de orde om jou
te helpen in je persoonlijke ontwikkeling.
Werkzaamheden
We vinden het belangrijk dat je voor je thesis een onderwerp kiest dat bij je past. De vorige
trainees hebben uiteenlopende onderwerpen gekozen. Zo is er onderzoek gedaan naar de
acceptatie van het Elektronisch Cliëntdossier door medewerkers, de borging van
verschillende werkmethodieken, het competentieprofiel van teamleiders, het innovatie
implementatie proces, en het samenbrengen van kennis tussen multidisciplinaire teams.
Als je een onderwerp hebt gekozen kijken we samen naar de mogelijkheden in de
organisatie.
Naast je thesis is er volop mogelijkheid voor andere interessante opdrachten. We dagen je
uit om deze kansen te pakken. Vorige trainees hebben bijvoorbeeld hun bijdrage geleverd
in projecten over strategievorming, privacy & gegevensbescherming, innovatie,
risicoanalyses, de opzet van een database voor contracten, internationale samenwerking
en beleid voor leerlingen en stagiaires.
Zoals je ziet bieden we je veel vrijheid om op alle fronten van onze organisatie actief bij te
dragen. We houden van mooie initiatieven die ons verder kunnen helpen om nog betere
zorg te leveren. Proactiviteit en de wil om uitdagingen aan te gaan worden erg
gewaardeerd. Deze vrijheid zorgt ook voor extra verantwoordelijkheden. Je bent als trainee
zelf verantwoordelijk voor je agenda en planning.
Arbeidsvoorwaarden
Wij hebben plaats voor twee trainees. De Extended Master student heeft op jaarbasis 174
uren vakantieverlof. Conform de CAO Gehandicaptenzorg heb je een werkweek van 36 uur
en ontvang je een vergoeding van €650,- netto per maand. Voor dienstreizen krijg je een
vergoeding of je kunt gebruik maken van een elektrische auto van Prisma. Je krijgt de
beschikking over een laptop waarmee je overal kan inloggen op het netwerk van Prisma
en dus ook op elke plaats kunt werken. Er is een flexwerkplek beschikbaar op het Centraal
Kantoor in Waalwijk en het is ook mogelijk om thuis of op de universiteit aan de thesis te
werken.
Contactgegevens
Leo Platschorre (lplatschorre@prismanet.nl), Secretaris Raad van Bestuur
Dominic Vestering (dvestering@prismanet.nl ), Trainee Staf Raad van Bestuur
Lieke Zandbergen (lzandbergen@prismanet.nl), Trainee Staf Raad van Bestuur
Centraal Kantoor, Taxandriaweg 12-B2, 5142 PA Waalwijk
Tel nr. Secretariaat: 088-7702570
Wil je een beter beeld krijgen van Prisma als organisatie en de zorg die wij leveren? Dan
verwijzen wij je graag naar ons jaaroverzicht:
https://www.youtube.com/watch?v=iElHezSFgfQ&feature=youtu.be

Moderne zorg op basis van traditie

Traineeship Consultant Organisatieontwikkeling en HR
Ben jij die gedreven student met een passie voor het
ontwikkelen van organisaties? En ga jij graag de
uitdaging aan om een waardevolle bijdrage te leveren
binnen uiteenlopende projecten op het gebied van HR,
coaching, leiderschap, organisatie-, talent-, en
teamontwikkeling? Met klasse én pit begeleiden wij
organisaties naar een Next Level. Geloof ons… dat wil
jij ook meemaken!

Putmans Next Level staat voor PUUR:
•
•
•
•

Wat bieden wij?
•

Wat wordt jouw rol binnen Putmans Next Level?
In ons team van 10 adviseurs kun je meteen aan de
slag! Vanaf dag 1 krijg jij een persoonlijke begeleider
toegewezen die jou de fijne kneepjes van het vak leert
en de kans biedt om mee te lopen bij verschillende
klanten. Je hebt het aanpassingsvermogen van een
kameleon, want geen dag is hetzelfde. Als consultant
geef je bijvoorbeeld op maandag invulling aan de HR
Helpdesk en beantwoord je uiteenlopende vragen van
onze klanten samen met een arbeidsjurist en collegaconsultants. Op dinsdag ben je samen met een collega
op locatie bezig met complexe organisatievraagstukken. Op donderdagochtend ben je co-host tijdens
een van onze trainingsprogramma’s en op
afgesproken dagen werk je uiteraard aan je Thesis. Die
dynamiek, dat snelle schakelen, dát vind je leuk. Oja,
niet onbelangrijk…. uiteraard sluit je de week
regelmatig af met collega’s onder het genot van een
borrel.

Pittig met klasse;
Uitermate fanatiek;
Uitblinkers met trots;
Recht door zee.

•
•
•
•
•
•

Een traineeship van 40 uur per week waarvan
je 20 uur werkt aan je thesis en 20 uur
meewerkt in het bedrijf;
Afwisselende en uitdagende opdrachten;
Inbreng en impact;
Een team gericht op samen sparren en
continue ontwikkeling;
Stagevergoeding van €450 bruto per maand
en reiskostenvergoeding;
Betrokken en bevlogen collega’s die veel
samen lachen, borrelen en het beste uit elkaar
naar boven halen;
Een inspirerende werkplek in het mooie,
hippe Microlab op Strijp S.

Wij zoeken iemand met:
•
•
•

Een PUUR karakter;
Kennis en kunde van actuele ontwikkelingen
op organisatiekundig en HR vakgebied;
Wendbaarheid en persoonlijk leiderschap;

Ben je geïnteresseerd in een onderzoek gerelateerd
aan teams, leiderschap, reorganisaties of naar de
cultuur binnen organisaties? Dan ben je bij ons aan het
juiste adres! Wij bieden je gedegen ondersteuning
tijdens je werk en onderzoek. Daarbij maak je gebruik
van de diverse expertises binnen ons team. Wij van
Putmans Next Level geloven namelijk in ontwikkeling
van talent!
Wie zijn wij?
Wij zijn Putmans Next Level en wij brengen iedere
organisatie naar een volgende stap. Van kleine en
middelgrote bedrijven tot non-profitorganisaties. Bij
alles wat we doen creëren we waarde voor de
organisatie. Onze kracht is de combinatie van
expertises in het team.

Ben je enthousiast?
Stuur dan snel jouw cv en motivatie
naar marlieke@putmansnextlevel.nl,
telnr. 040-2553377.
En neem gerust eens een kijkje op onze
website: www.putmansnextlevel.nl

Algemeen
Sligro Food Group richt zich direct en indirect op de Nederlandse en Belgische foodmarkt. In
Nederland is Sligro marktleider in foodservice en maakt zich klaar voor internationale expansie. We
richten ons op groot- en kleinschalige horeca, recreatiebedrijven, cateraars, grootverbruikers,
bedrijfsrestaurants, pompshops, het midden- en kleinbedrijf, kleinschalige retailbedrijven en de
institutionele markt. Dit alles doen we met een netwerk van 51 vestigingen in Nederland, 4
vestigingen in België en 8 distributiecentra. Daarnaast beschikt Sligro Food Group over eigen
productiefaciliteiten voor gespecialiseerde convenienceproducten, vis, patisserie- en
traiteurproducten. Ook hebben we een belang in onze verspartners voor vlees, wild & gevogelte,
AGF en brood & banket. Als klant heb je bij ons de keuze meer dan 60.000 food- en aan food
gerelateerde non-foodartikelen.
Van oudsher is Sligro Food Group een familiebedrijf. Maar wij kijken niet naar het verleden, we
willen vooruit. Daarbij past een sterke cultuur waarin we elkaar scherp houden en voor het best
mogelijke resultaat gaan.
Sligro Food Group bestaat uit verschillende merken waarbij alles draait om één ding: passie voor
food. Want onze klanten maken het hun gasten graag naar de zin en wij helpen hen daarbij. Bij ons
vind je nuchtere mensen die het leuk vinden om er samen voor te zorgen dat iedereen kan
meegenieten van onze passie voor food.
Onze bedrijfsfilm, Sligro Food Group in beeld: https://www.youtube.com/watch?v=EY0EBoQbCqM
Werkplek
Je werkplek is op het hoofdkantoor van Sligro Food Group in Veghel bij de afdeling Programma en
Proces Management (PPM). De afdeling (20FTE) is verantwoordelijk is voor de coördinatie van
bedrijfsbrede veranderprogramma’s die afgeleid zijn van de meerjarige strategie van Sligro Food
Group (SFG). Met een team van programmamanagers en bedrijf proces managers wordt samen met
de verschillende afdelingen de ambitie van Sligro Food Group in verdere vereenvoudiging,
digitalisering en internationalisering van bedrijfsprocessen en systemen stapsgewijs doorgevoerd.
Snelheid qua doorvoering en duurzaamheid qua verankering zijn kernwoorden die het succes
bepalen. Naast de eenmalige stap vooruit (programma’s) is de afdeling Programma- en
Procesmanagement ook verantwoordelijk om de afdelingen te faciliteren en stimuleren om continu
te verbeteren (afdeling overschrijdende verbetertrajecten).
Extended master Organization Studies
Tijdens het Extended master traineeship krijg je bij Sligro de kans om een zinvolle bijdrage te leveren
aan een van de voor Sligro Food Group belangrijke strategische programma en andere afdeling
overstijgende verbetertrajecten. Denk hierbij aan:

•
•

Internationale ERP-implementatie met focus op organizational behaviour en organizational
dynamics. Meewerken in de inrichting van een grootschalige organisatorische verandering.
Afdeling overschrijdend verbetertraject, het optimaliseren van het proces rondom het
correct en volledig vastleggen van artikelinformatie op een weegschaaletiket. Hierbij komen
onderwerpen aan bod zoals ketensamenwerking, resistance to change en organizational
behavior.

Bij Sligro Food Group zijn er diverse mogelijkheden om een onderzoeksvoorstel te formuleren dat
theoretisch en praktische relevantie heeft. Vanuit de afdeling PPM faciliteren we je bij het
formuleren van een onderzoeksvraag die past bij jou ambities en gedragen wordt binnen de
organisatie. Daarnaast wordt je tijdens het gehele extended master traject begeleidt op zowel
persoonlijk, werk gerelateerd en onderzoek vlak.
Arbeidsvoorwaarden
Bij Sligro Food Group werk je wekelijks 40 uur, waarvan 50% aan je onderzoek en 50% aan
verbetertrajecten en een programma. We verwachten dat je ten minste 4 dagen in de week
aanwezig bent op kantoor. In overleg kan er besloten worden om bijvoorbeeld één dag op de
universiteit te werken. Je krijgt de ruimte om je werktijd zelfstandig in te delen over onderzoek,
programma en werkzaamheden aan verbetertrajecten. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om
Sligro Food Group te leren kennen, door bezoeken aan o.a. het ZIN-inspiratiecentrum, een
zelfbedieningsgroothandel, een bezorgservicevestiging, het centraal magazijn en
productiefaciliteiten. Ons hoofdkantoor in Veghel (Corridor 11, 5460AA) is perfect te bereiken via
openbaar vervoer. De maandelijkse vergoeding bedraagt €400,- inclusief reiskosten.
Contactgegevens
Mocht je vragen hebben over de Extended Master binnen Sligro Food Group, neem dan contact op
met:
Marloes van Genabeek
Bedrijfsprocesmanager PPM & Alumnus Extended Master Organization Studies 2017
mvangenabeek@sligro.nl
06 37 37 40 51
Tristan Gerono
Trainee afdeling PPM Extended Master Organization studies 2020-2021
tgerono@sligro.nl
06 18 44 95 53

Thebe
Inleiding Thebe
Thebe begrijpt dat mensen, ook als ze ouder worden en niet alles meer zelf kunnen, het liefst zo lang
mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Met de juiste verzorging of verpleging bij mensen thuis
is dat mogelijk. Thebe biedt verschillende mogelijkheden voor zorg bij mensen thuis of zorg op afstand.
Samen met de cliënt, de mantelzorger en familie zorgen wij ervoor dat mensen veilig, zelfstandig thuis
kunnen blijven wonen. We doen dat in 22 gemeenten in West- en Midden-Brabant. Als de behoefte
aan zorg toeneemt en zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, biedt Thebe de mogelijkheid te gaan
wonen in een van onze 23 woonzorgcentra. Ook als iemand intensieve of echt complexe zorg nodig
heeft, biedt Thebe op een aantal locaties specialistische zorg. Ook als mensen zorg met verblijf nodig
hebben, gaan we er van uit dat we de zorg samen met de cliënt, de mantelzorger en naasten
vormgeven. We denken in mogelijkheden en kansen en blijven de mens achter de problematiek zien.
Want ieder mens is waardevol en welkom.

Je werkplek bij Thebe
Thebe heeft een platte organisatiestructuur. De organisatie bestaat uit teams met zorgprofessionals,
managers en de raad van bestuur. Zij worden ondersteund op diverse gebieden: Mens & Ontwikkeling
(M&O); Vastgoed & Facilitair; Informatisering & Zorgtechnologie; Financiën en het Bestuurs- en
Management Ondersteuning (BMO). Er zijn drie plaatsen beschikbaar binnen Thebe: twee plaatsen bij
M&O en één plaats bij BMO. De ondersteuning werkt vooral vanuit twee kantoorlocaties in Breda en
Tilburg. Afhankelijk van je werkzaamheden kan je werkplek wisselen binnen het werkgebied van
Thebe.
De werksfeer bij Thebe is informeel en open. We begrijpen dat dit traineeship voor veel studenten de
eerste “echte” werkervaring is en geven je daarom een warm welkom waarin je de ruimte hebt om te
wennen en je plek binnen ons team te vinden. Je krijgt als medewerker van Thebe veel vrijheid; we
gaan er van uit dat je hier bent voor je persoonlijke ontwikkeling en vertrouwen op je eigen
verantwoordelijkheid. We bieden ook veel flexibiliteit waardoor jij de vrijheid krijgt om je te
oriënteren op wat jou interessant lijkt. We zijn dan ook op zoek naar trainees die zelfstandig zijn, maar
ook goed kunnen samenwerken. Ook de volgende eigenschappen passen bij jou: proactief,
enthousiast, leergierig, communicatief sterk en analytisch. Bij Thebe werken we met flexplekken, je
kunt iedere dag een bureau uitzoeken uitgerust met een PC. Ook is het mogelijk om, mocht het nodig
zijn, een laptop te lenen.
Ook voor je Thesis is alle ruimte. Het uitgangspunt hierbij is jouw interesses, we kunnen in overleg
kijken waar er overlap is tussen jouw interesses en de strategische ontwikkeling van onze organisatie.
Je wordt begeleid door een van de ervaren medewerkers binnen de genoemde teams; afhankelijk van
de werkzaamheden die je gaat doen kun je ook (functionele) aansturing ontvangen van een interne
opdrachtgever. Je begeleider draagt er samen met jou zorg voor dat je genoeg te doen hebt, je niet
achter raakt met je scriptie en dat je op professioneel gebied je grenzen probeert te verleggen. Dit
gebeurt onder andere door middel van reflectiegesprekken waarin professionele en persoonlijke
ontwikkeling centraal staan.

Thebe en de Extended Master Organization Studies
Trainee Team Strategie, Beleid en Projecten
Binnen BMO (Bestuurs- en Management Ondersteuning) zijn diverse teams actief. Het Team Strategie,
Beleid en Projecten (SBP) bestaat uit twee strategische adviseurs, drie managementsecretarissen en
twee projectleiders. Wij initiëren en ondersteunen projecten, innovaties en beleidstrajecten binnen
Thebe. We hebben vanuit onze functie ook verschillende contacten met externe partners en
stakeholders. We bieden graag een trainee de kans om te ontdekken hoe leuk het werken als adviseur
in de zorg kan zijn. Je mag met ons team meedraaien en – afhankelijk van de vraagstukken op dat
moment – daar een bijdrage aan leveren. Je kunt zelf aangeven waar je interesses liggen en wat je
minder interessant vindt, en aan de hand hiervan zoeken we samen naar opdrachten die aansluiten
bij jouw interesses en persoonlijke ontwikkeling. Doordat ons team op verschillende plekken de
organisatie ondersteunt werken we aan een breed spectrum van onderwerpen wat het werk heel
divers en interessant maakt.
“Vanuit het Team SBP wordt er advies gegeven aan Raad van Bestuur maar ook aan verschillende
managers binnen Thebe. Door deze unieke positie hoor je en zie je wat er speelt binnen Thebe en het
zorglandschap. Hierdoor zit je naar mijn mening als trainee binnen het Team SBP echt op een plek die
past bij een organisatiewetenschapper. Daarnaast is zelfstandigheid binnen dit team belangrijk
doordat de teamleden allemaal een ander gebied van de organisatie ondersteunen. Dit heeft mij erg
geholpen om mezelf verder te ontwikkelen, waardoor je straks sterker de arbeidsmarkt op gaat.”
Richel Zandgrond – Trainee 2021-2022
Trainee Team Continu verbeteren
Team Continu verbeteren is een team dat medio 2017 gestart is binnen Thebe en bestaat uit een
strategisch adviseur, twee adviseurs, een ondersteunend medewerker en een oude trainee van de
extended master die is blijven hangen. Verder valt het team binnen het domein M&O. Het is erop
gericht om Continu verbeteren (LEAN) binnen Thebe verder te implementeren en te borgen. Binnen
Team Continu verbeteren krijg je de kans om mee te werken aan het ontwikkelen van medewerkers
door het overdragen en borgen van kennis. Tevens ondersteun je het team op verschillende vlakken,
bijvoorbeeld door processen in kaart te brengen en te visualiseren of te ondersteunen in nieuwe
leermogelijkheden. Dit alles met het oog op ‘wat levert het op aan waarde voor onze bewoner/
cliënt?’. De werkzaamheden bestaan voor een groot deel uit het ontwikkelen, optimaliseren,
organiseren en verzorgen van (digitale) trainingen en het begeleiden van intervisie bijeenkomsten.
Ook het evalueren van deze trainingen en het verzamelen van de resultaten hiervan kunnen een
onderdeel van je werkzaamheden zijn. Daarnaast vormen ondersteunende werkzaamheden ook een
klein onderdeel van je takenpakket.
“Wat ik leuk vind aan trainee zijn binnen dit team? Het is een klein team waardoor je gelijk je steentje
kunt bijdragen en echt als collega gezien wordt. Het team focust zich op continu verbeteren en doet
dit doormiddel van trainingen en losse projecten. Ik vind het persoonlijk erg mooi om met onze
achtergrond in organisatiewetenschappen bij te dragen aan betere zorg voor cliënten en
medewerkers!”
Aniek Vogelsangs – Trainee 2021-2022

Trainee Team Mens & Ontwikkeling (M&O) - Nieuwe plek
Medewerkers zijn het hart van onze organisatie. Zij maken onze visie, de Bedoeling, waar. We vinden
het belangrijk dat medewerkers met plezier bij Thebe werken. Vanuit M&O ondersteunen we

medewerkers, zelfstandige (zorg)teams, management en bestuur om vanuit HR-optiek onze
gezamenlijke ambities waar te maken. Vanuit de beweging Thebe Leert! stimuleren we groei op
persoonlijk, functioneel, team-, leiderschaps- en organisatieniveau.
Het team M&O (+/- 60 medewerkers) bestaat uit verschillende afdelingen met professionals die
gericht zijn op advies, ondersteuning, leren & ontwikkelen, werving & selectie, Continu verbeteren en
het bereiken van gezamenlijke resultaten. We zijn gericht op optimalisatie en vernieuwing van onze
dienstverlening. En we willen ook anticiperen op uitdagingen op de kortere en langere termijn. Er zijn
een aantal ontwikkelingen gaande waar we zeker aanknopingspunten zien voor een trainee om
ervaring in op te doen en ook nader onderzoek naar te doen. Je kunt hierbij denken aan
effectmetingen, evaluaties en organisatieadviezen in het kader van onze ambitie om beste werkgever
in de VVT-sector te zijn, kort-cyclische tevredenheidsonderzoeken, strategische personeelsplanning
en projectmanagement. Heb je interesse om op het snijvlak van mens, HRM en organisatie aan de slag
te gaan en een organisatievraagstuk nader te onderzoeken en vanuit je thesis zo goed mogelijk te
beantwoorden, dan spreken we je graag in de speeddates.

Praktische zaken
De stagevergoeding voor de junior trainees is conform afspraak met de universiteit (€425,-). We gaan
er van uit dat de beschikking hebt over vrij reizen met het OV, is dit niet zo dan behoort een
reiskostenvergoeding tot de mogelijkheden. Je vakantie-uren zijn conform CAO, dit komt neer op
ongeveer 26,5 dag op jaarbasis incl. feestdagen. Je werkt bij Thebe 36 uur per week, hiervan wordt
verwacht dat je minimaal vier dagen op een werkplek binnen Thebe werkt, mocht de situatie dit
toelaten. De overige tijd kan je thuis of op de universiteit werken. We zijn hier vrij flexibel in en
stemmen graag af hoe we dat voor jou het beste in kunnen delen, zodat je werkzaamheden, je thesis
en je afspraken op de universiteit goed te combineren zijn. We verwachten dat je in overleg 18 uur
meewerkt op de afdeling, de andere uren werk je aan je thesis. Werktijden worden in onderling
overleg bepaald.
Als je graag zou willen solliciteren voor Thebe, geef dan in jouw motivatiebrief aan voor welk team je
solliciteert. Verder handig om te weten is dat de data voor de sollicitaties al zijn gepland:
• Team Strategie, Beleid & Projecten: 28 mei in de middag
• Team Continu verbeteren: 27 mei in de middag of 28 mei in de ochtend
• Team Mens & Ontwikkeling: 28 mei
Heb je vragen of interesse, neem dan gerust contact met ons op!
Je kunt ons als volgt bereiken:
Team Strategie, Beleid & Projecten: Marleen Hurkmans, tel 06-34659740 of e-mail
marleen.hurkmans@thebe.nl
Team Continu verbeteren: Marieta Duijzer, tel 06-13084431 of e-mail marieta.duijzer@thebe.nl
Team Mens & Ontwikkeling: Antoinette Bresson, tel 06-83182898 of e-mail
antoinette.bresson@thebe.nl
Website Thebe: www.Thebe.nl

Algemeen
Twynstra Gudde is een toonaangevend middelgroot organisatieadviesbureau (ca. 200 adviseurs),
opgericht in 1964 en gevestigd te Amersfoort en Den Haag. Twynstra Gudde adviseert en
begeleidt organisaties in met name de publieke sector bij complexe veranderopgaven. De
kerncompetenties van Twynstra Gudde zijn Veranderkunde, Organisatiekunde, Projectmatig
werken & Programmamanagement en Samenwerkingskunde.
Werkplek
De adviesgroep Overheid en Organisatie BV (O2) binnen Twynstra Gudde biedt voor het
twaalfde jaar op rij ruimte voor een student van de Extended Master. Wij zijn gevestigd in de
Nieuwe Stad, het hoofdkantoor van Twynstra Gudde, aan Oliemolenhof 14a in Amersfoort. Onze
adviesgroep heeft vier kernproposities: bestuurlijke toekomst (fusies en samenwerking),
programmamanagement, leren in het publiek domein en organisatieontwikkeling. Opdrachten
die we doen zijn hoofdzakelijk voor organisaties in de publieke sector, waarbij je kunt denken
aan: samenwerkingsvraagstukken, begeleiden van organisatieontwikkeltrajecten, trainingen en
(evaluatief) onderzoek. De adviesgroep Overheid en Organisatie telt 25 adviseurs.
Extended Master Organization Studies
Als student krijg je bij ons alle ruimte om als onderdeel van adviesteams mee te werken aan
opdrachten voor onze klanten. Daarnaast word je door een van onze adviseurs begeleid bij je
onderzoek waarbij ook zeker aandacht is voor je persoonlijke ontwikkeling. Eerdere studenten
deden onderzoek naar bijvoorbeeld alliantievorming, flexibilisering en regionale samenwerking.
Wij hebben een sterke teamgeest. Van junior tot partner werkt iedereen graag samen en zijn de
lijnen kort. Als student ga je volledig meedraaien in dit team en krijg je dus echt een kijkje in de
keuken. En omdat je nog met een frisse blik kijkt, willen wij ook graag van jou leren!
Arbeidsvoorwaarden
Je krijgt bij ons een gebruikelijke stagevergoeding en een vergoeding voor reiskosten (OV).
Daarnaast heb je recht op vakantiedagen. We werken resultaatgericht. In verband met de
maatregelen rondom Covid-19 werken we veelal thuis, maar zodra het weer kan ben je van
harte welkom op kantoor waar je natuurlijk veel meer adviseurs en ook andere trainees binnen
TwynstraGudde kunt leren kennen.
Contactgegevens
Mocht je vragen hebben kun je contact opnemen met:
J. (Jaco) Blokland, managing partner adviesgroep Overheid en Organisatie, jbk@tg.nl
Anne Fransen, junior trainee, xaf@tg.nl
Voor meer informatie over Twynstra Gudde, zie www.tg.nl
Wij zien je brief, die je kunt richten aan J. Blokland, met plezier tegemoet!

