
Ben je een aanpakker, positief kritisch en zet je je graag in om onze samenleving een stukje beter te 
maken? Dan zijn wij op zoek naar jou! Kom jij ons team versterken in de lente & zomer van 2021?

Locatie: Noord Holland en/of Zuid Holland, onder andere Amsterdam en Rotterdam
Startdatum: juli, augustus of september
Periode: minimaal 5 maanden
Sluitingsdatum: 18 juni 2021

Algemene informatie
Garage2020 is een netwerk van innovatiewerkplaatsen om vraagstukken binnen de jeugdhulp
vanuit een andere invalshoek te bekijken. We definiëren en ontrafelen bestaande problemen
en komen met nieuwe oplossingen. De Garage-leden hebben verschillende achtergronden – in
de zorg of juist daarbuiten. Zo ontwikkelen we innovatieve concepten om de jeugdhulp te
verbeteren, of overbodig te maken. We geloven dat we impact maken door niet te blijven
hangen in ideeën en creëren daarom ‘producten’ die iets toevoegen. We zijn trots dat onze
eerste ‘producten’ inmiddels de markt hebben bereikt. Meer info: www.garage2020.nl.

Wat houdt dat in?
• We zoeken enthousiaste stagiaires die niet bang zijn de handen uit de mouwen te steken en 

verschillende uitdagingen aan te vliegen. Als stagiaire ondersteun je lopende en nieuwe projecten in 
Noord- en/of Zuid-Holland.

• We werken aan verschillende projecten in de jeugdhulp, maar elk project vraagt een andere aanpak. 
Op de website (www.garage2020.nl/innovaties/) kun je zien aan wat voor projecten we werken. 

• Per project verschilt ook jouw rol. Samen met het team kijk je wat je zelfstandig kan aanpakken of 
hoe je kan bijdragen. Bijvoorbeeld ondersteunen bij een creatieve sessie of klantreis, uitwerken van 
onderzoek, meedenken over nieuwe concepten of prototypes of het opmaken van grafisch werk. 

Wie / wat ben je?
• Een student aan een HBO of WO opleiding in het ontwerpveld of een daaraan gerelateerd veld
• Zelfstandig: Als we je vragen om iets uit te zoeken of te maken, dan kijk je hoever je komt en stel je 

vragen als je er niet uitkomt. Je bent niet bang om er zelf iets moois van te maken!
• Taalvaardig: je beheerst de Nederlandse taal vloeiend
• Flexibel: je kunt snel schakelen als de plannen veranderen
• Communicatief: je kunt goed samenwerken en afstemmen over waar je mee bezig 
• Nieuwsgierig: je vindt het leuk om dingen uit te zoeken en deinst niet terug voor een uitdaging
• Een doorzetter: je laat je niet gemakkelijk uit het veld slaan

Wat bieden wij?
• Een unieke kans om aan projecten mee te werken die een positieve impact hebben in de 

samenleving
• Kennis en ervaring op het gebied van innovatietrajecten in een divers team
• Veel ruimte om jezelf te ontwikkelen door eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid
• Meedoen met workshops en leertrajecten van Garage2020
• Toffe collega’s om mee te werken
• Netwerkcontacten bij TU Delft, EUR, Universiteit Leiden, Hogescholen van Rotterdam en Leiden, 

Garage2020, zorginstellingen en gemeenten 
• Stagevergoeding 

Reageren?
Stuur voor 18 juni je motivatiebrief, CV en portfolio naar Martine van den Boogert (martine@
garage2020.nl). 

WE ZIJN OP ZOEK!
Naar 2 ambitieuze stagiaires (24-32 uur)

http://www.garage2020.nl
http://www.garage2020.nl/innovaties/

