Aanmeldformulier (master)stageplaats

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
MINISTERIES EZK/LNV EN UNIVERSITEIT LEIDEN
Streef startdatum: z.s.m.
Duur van de stageopdracht: 6 maanden (tenzij anders overeengekomen)
Deze stageplaats is een onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst tussen de ministeries
Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en
Universiteit Leiden. De ministeries van EZK/LNV willen in het kader van hun diversiteitsbeleid
graag meer biculturele studenten uit het WO laten instromen zodat het personeelsbestand van de
rijksoverheid een goede afspiegeling vormt van onze samenleving.
Achtergrond
Dit project biedt studenten een kans voor om werkervaring op te doen, zich verder te ontwikkelen
en kennis te maken met de werkcultuur in de ministeries. Aan de ene kant kunnen studenten met
een biculturele achtergrond zich op een informele manier oriënteren op een loopbaan bij de
rijksoverheid. Aan de andere kant kunnen de ministeries EZK en LNV veel van deze studenten
leren op het gebied van diversiteit en de omgang met verschillende culturen op de werkvloer.
De studenten die stage lopen worden gedurende de stageperiode gekoppeld aan medewerkers van
EZK/ LNV. Verder wordt aan hen gedurende de periode een aantal activiteiten aangeboden zoals
een meet & greet met jonge ambtenaren en een workshop solliciteren.
Solliciteren
Studenten die zich voor het stagetraject willen aanmelden, kunnen direct contact opnemen met
Hasan Agayev , Projectmedewerker Employability Universiteit Leiden:
h.agayev@umail.leidenuniv.nl
Stagenummer: Leiden201902
(nader in te vullen door het Stagebureau)
Titel stageplaats
lessen van MKB!dee
Omschrijving stageopdracht
In 2018 hebben we 14 subsidies verstrekt waarmee ondernemers zelf op een innovatieve manier
knelpunten kunnen wegnemen, die zij ondervinden bij het ontwikkelen van personeel. Het is een
experimentele regeling waarmee nieuwe ideeen en methoden omhoog komen, die we vervolgens
kunnen uitwerken en breder toepassen. Denk aan gedragsinzichten, apps, tools, learning
communities etc. In 2019 hopen we in een nieuwe regeling ruim 50 subsidies te kunnen
verstrekken. Het mooie van de regeling is dat er concrete en werkbare dingen uitkomen. Die
moeten we wel verbinden met literatuur en andere beleidsinzichten en ervaringen. Parallel
werken we als cluster namelijk aan een toekomststrategie voor menselijk kapitaal en
ondernemerschap, waarbij deze uitkomsten ook een rol spelen. Bij deze stageopdracht werk je
samen met de twee dossierhouders aan de uitvoering van de regeling, van de praktische
stappen (waarmee je veel leert over het werk van een beleidsmedewerker) tot de ontwikkeling

van de strategie (waarbij er voor jou ook ruimte is voor een afgebakende opdracht). Er is
gelegenheid om met andere onderwerpen in ons cluster mee te draaien.
Studierichting
geen voorkeur voor specifieke studierichting
Keuze uit de volgende voor EZK/LNV relevante studierichtingen:
Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen: Ba Natuurkunde, Ba en Ma Sterrenkunde, Ba en Ma
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Overige

Biofarmaceutische Wetenschappen, Ba en Ma Biologie, Ma Life Science & Technology, Ma Chemistry, Ma
Industrial Ecology
Faculteit Governance & Global Affairs: Ma Public Administration, Ma Crisis & Security Management, Ma
Management Publieke Sector, Leiden University College
Faculteit Geesteswetenschappen: Ba Engelse Taal en Cultuur, Ba en Ma Wijsbegeerte, Ba International
Studies, Ma Literary Studies, Ba Latin America Studies, Ba Religiewetenschappen, Ba Russian Studies, Ma
Journalistiek & Nieuwe Media, Ma Asian Studies
Faculteit Sociale Wetenschappen: Ba en Ma Psychologie (research en regulier), Ba en Ma CAOS, Ba en Ma
Pedagogiek (research en regulier) en Ba en Ma Politicologie
Faculteit Rechtsgeleerdheid: Ba en Ma Rechtsgeleerdheid, Ba Criminologie
Faculteit Archeologie: Ba en Ma Archeologie
LUMC: Ma Biomedische Wetenschappen

Anders, namelijk :
vereisten

Vergoedingen:
De stagevergoeding bedraagt € 604,00 bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek.
De reiskosten woon-werkverkeer wordt vergoed als de student niet (meer) beschikt over een
week-ov-kaart.
Bijzonderheden
Aantal uren per week
minimaal: 16 / maximaal: 36
Ingangsdatum: 1 maart 2019
Duur van de opdracht: 6 maanden
Naam van de buddy
nog niet bekend
Naam: Jorg van Velzen
Toelichting: de student wordt gedurende het traject gekoppeld aan een medewerker van EZK/LNV om zo inzicht te
krijgen in de werkcultuur en het functioneren (en de hierbij vereiste werknemersprofielen) van het ministerie /de
rijksoverheid.

Omschrijving van de organisatie:
Je gaat werken bij het ministerie van EZK, meer in het bijzonder bij de directie
Ondernemerschap. Onze directie houdt zich bezig met alles wat ondernemers aangaat, bv.
financiering en internationalisering, en heeft aandacht voor alle soorten ondenemers, van zzp'ers
en start-ups tot mkb en grootbedrijf. Eén van de belangrijkste uitdagingen voor ondernemers is
het vinden en behouden van voldoende en gekwalificeerd personeel. Helemaal nu de economie
aantrekt en de werkloosheid afneemt, is dit voor veel werkgevers misschien wel de grootste
uitdaging. Het remt hen, en daarmee Nederland, om verder door te kunnen groeien en
ontwikkelen.
Omschrijving van het team waarvan je deel gaat uitmaken:
Het cluster menselijk kapitaal werkt aan deze grote maatschappelijke uitdaging. Ons
voornaamste programma is het Techniekpact waarin we met alle betrokken partijen proberen
om meer personeel te vinden voor technologische sectoren. Dat begint al bij primair onderwijs
en gaat door omscholen op latere leeftijd: een leven lang ontwikkelen. Verder zijn we betrokken
bij andere relevante beleidstrajecten, ook regionaal.
Voor inhoudelijke vragen over de stageopdracht kan contact worden opgenomen met:
Naam: Wytse Wouda
Telefoon: 0611377064
e-mail: w.h.wouda@minez.nl
Procedure:



De stageplaatsen worden alleen binnen de Universiteit Leiden beschikbaar gesteld.
Elke student is van harte welkom maar EZK/LNV wil graag studenten met een andere etnischculturele achtergrond uitnodigen om te reageren.










De Universiteit Leiden verzorgt de publicatie.
Het stagebureau EZK/LNV verzamelt de binnengekomen stageplaatsen.
Samen met de Universiteit Leiden wordt, afhankelijk van de respons, door het Stagebureau
EZK/LNV een voorselectie van de kandidaten gemaakt.
Door het Stagebureau EZK/LNV worden de profielen van de kandidaten voorgelegd aan de
contactpersoon van de stageplaats.
Desgewenst kan het Stagebureau de afspraken regelen voor de gesprekken met de kandidaten.
Als er een keuze voor een kandidaat is genomen, worden de gegevens van de kandidaat door
het Stagebureau EZK/LNV kenbaar gemaakt bij HR-ondersteuning. HR-ondersteuning verzorgt
de administratieve kant, het VOG tot en met de registratie in P-direkt.
Het Stagebureau EZK/LNV is aanspreekpunt voor de “Leidse studenten” gedurende de
stageperiode.
Het Stagebureau EZK/LNV evalueert de stage met de stagiair.

Achtergrond
EZK/LNV en de Universiteit Leiden beogen met deze samenwerking:




Te stimuleren dat (biculturele) studenten belangstelling krijgen voor een stageplek of werken bij
het ministerie van EZK en LNV.
Gebruik te maken van bij de Universiteit ontwikkelde kennis (en innovaties) op het terrein van
diversiteit, maar ook op andere (beleids)terreinen voor zover mogelijk en wenselijk.
Het verbeteren van de mogelijkheden voor medewerkers van ministeries om samenwerking met
studenten te bevorderen (e.g. beleidschallenges of mentorprogramma’s)

De organisaties verwachten dat de samenwerking ertoe bijdraagt dat:





Studenten met de werkzaamheden van beide ministeries in aanraking komen ter verdieping van
hun studie en kennis, waardoor zij competenties kunnen ontwikkelen voor hun rol als
(toekomstig) professional, bijvoorbeeld door het lopen van stages of het afleggen van
werkbezoeken en meedenken en werken aan beleidsopgaven.
Meer ervaring wordt opgedaan met de werkzaamheden van de ministeries en universiteit.
Over en weer (wetenschappelijke) kennis wordt uitgewisseld.

