
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 herfst & winter van 2022?

Locatie: Noord Holland en/of Zuid Holland, onder andere Amsterdam en Rotterdam
Startdatum: september
Periode: minimaal 5 maanden
Sluitingsdatum: 21 augustus 2022

Algemene informatie
Garage2020 zet zich in om de toekomst van de jeugd te verbeteren. Met als ultiem doel om jeugdhulp 
overbodig te maken. Dit doen we door complexe vraagstukken binnen de jeugdhulp met een frisse en 
diverse blik te bekijken. We zoeken hierin naar alternatieven voor de hulpverlening, zoals een app om 
te voorkomen dat jongeren in de schulden terecht komen of een VR ervaring om te voorkomen dat 
jongeren messen gaan dragen. 

Garagisten hebben verschillende achtergronden, bijvoorbeeld als hulpverlener in de zorg, data scientist, 
ervaringsdeskundige, ontwerper of filosoof. En we werken altijd samen met jongeren. Zij weten tenslotte 
het beste wat ze nodig hebben. 

Kijk vooral ook even op www.garage2020.nl voor meer informatie. 

Wat houdt een stage bij Garage2020 in?
We zoeken meerdere stagiaires die ons team gedurende de herfst- en winterperiode komen versterken. 
Een stage bij Garage2020 is vaak heel divers. Je bent volledig onderdeel van het team en wordt 
meegenomen in alle stappen van het proces. Samen met het team ga je op zoek naar een passende rol, 
minstens op twee projecten. Je kunt hierbij denken aan helpen met communicatie, creatieve sessies 
ontwikkelen en bedenken, helpen bij een onderzoek of oplossingen bedenken. 

Wie / wat ben je?
We zoeken enthousiaste stagiaires die niet bang zijn om de handen uit de mouwen te steken, willen 
leren, creatief denken en een passie hebben voor de toekomst van de jeugd. Op dit moment zoeken we 
specifiek naar studenten met een ontwerp-achtergrond om in verschillende projecten te ondersteunen. 

In het verleden hebben we goede ervaringen gehad met stagiaires met de volgende eigenschappen:
• 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 en springt makkelijk bij in verschillende 

projecten
• 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

We willen een diverse en inclusieve Garage2020 zijn, die ruimte biedt aan iedereen en laten ons daarom 
ook graag verrassen door wat jij denkt mee te kunnen brengen. Want: hoe diverser onze team, hoe 
beter onze dienstverlening en producten. We streven dus naar een team dat een afspiegeling is van de 
jongeren en gezinnen waar wij mee samenwerken. Met alle verschillen. Dus ook als je twijfelt over deze 
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vacature, maar wel het idee hebt dat je karakter goed bij onze organisatie past? Weet dat we graag je 
sollicitatie ontvangen!

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 (al zeggen we het zelf ;) )
• Netwerkcontacten bij TU Delft, EUR, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam Hogescholen 

van Rotterdam, Leiden en Amsterdam, Garage2020, innovatieve bedrijven, zorginstellingen en 
gemeenten 

• Stagevergoeding 

Reageren?
We zijn benieuwd naar waarom jij denkt dat Garage een goede match is, wat je leer-, werk- of relevante 
levenservaringen zijn en waar jij enthousiast van wordt. Introduceer jezelf in een vorm die bij jou past. 
Stuur je aanmelding voor 21 augustus naar Josca@garage2020.nl .
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