VACATURE STAGIAIR (START SEPTEMBER 2021)
/ AFSTUDEERSTAGE BREDE WELVAART EN DUURZAME TOEKOMST IN FRYSLÂN
Brede Welvaart en een Duurzame Toekomst, dit alles met een historische dimensie? Als je je enthousiast
wilt ontwikkelen in en inzetten voor deze thema’s, dan hebben we een boeiende stageplek voor je bij het
Fries Sociaal Planbureau.

Thema
Samen met zes gemeenten in het veenweidegebied gaat het FSP de gesprekken aan over een duurzame
toekomst voor de omgeving. De gesprekken worden gevoerd met mensen die daar leven, wonen en werken.
Hoe zien zij een duurzame toekomst, en hoe willen ze die in een sfeer van brede welvaart bereiken? Per
bijeenkomst vertelt het FSP over Brede Welvaart, waarbij niet alleen economische welvaart centraal staat,
maar vooral ook het welbevinden van mensen en samenlevingen: prettig leven, wonen en werken,
beschikbaar onderwijs, een gezonde natuur, een bruikbare infrastructuur, bloeiend toerisme. Kortom; alles
wat bijdraagt tot Brede Welvaart. Het FSP toont cijfers, ontwikkelingen, analyses, kansen en uitdagingen, én
zoomt per bijeenkomst in op de karakteristieke vraagstukken van het betreffende gebied. Samen met een
aantal andere instanties wordt vervolgens de dialoog aangegaan over verschillende scenario’s, als het gaat
om een Duurzame Toekomst in Brede Welvaart, voor, door en met de inwoners zélf.

Wat we vragen
Jij assisteert bij het onderzoek van de zes gemeenten: hun geschiedenis, achtergrond, karakteristieken en
unieke vraagstukken. Je ondersteunt daarnaast de onderzoeker bij het maken van zes gebiedsverhalen en
presentaties. Verder is belangrijk;
// Je hebt vaardigheden in het doen van onderzoek, of wilt je daar serieus in ontwikkelen
// Je hebt goede communicatieve vaardigheden en kunt goed schrijven
// Je bent handig in beeldresearch, of wilt je daar serieus in verdiepen
// Je bent vaardig op het gebied van media en presentaties
// Je bent 32/40 uur per week beschikbaar van september 2021 t/m februari of juni 2022

Wat we bieden
Je wordt opgenomen in een inspirerend team van onderzoekers, en wordt goed begeleid in het verrichten
van de samen afgesproken onderzoekstaken. Je bent als assistent verbonden aan een onderzoeker die zich
volledig met het thema bezighoudt. Binnen het FSP-team ervaar je de samenhang van dit thema met andere
thema’s op het gebied van Leefbaarheid, Brede Welvaart en Duurzame Toekomst.
// Er staat een flexbureau met computer voor je klaar
// Je hebt toegang tot diverse netwerken en onderzoeksprogramma’s
// We werken zowel op locatie als digitaal (Teams)
// We bieden een volledige reiskostenvergoeding
// De in overleg door jou gemaakte onkosten worden vergoed

Informatie
Lijkt deze stage je wat? Neem dan contact op met stagecoördinator Sibilla Hoekstra (shoekstra@fsp.nl) voor
een kennismakingsgesprek.

