
Loop stage bij de Centrale Eenheid Strategie 
van het ministerie van Justitie en Veiligheid 

 
Ben jij een WO-student en heb je interesse en affiniteit met justitie en veiligheid? Kom dan stage 
lopen bij de Centrale Eenheid Strategie (CES) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in Den 
Haag. 
 
Bij CES zoeken we een gedreven stagiair(e) met sterke sociale en analytische vaardigheden die het 
leuk vindt de handen uit de mouwen te steken. Je doet ervaring op in een dynamische omgeving. We 
verwachten van jou een zelfstandige, proactieve en nieuwsgierige houding. 
 
CES helpt het strategisch vermogen van JenV in te zetten in een snel veranderende wereld. In zo’n 
wereld heeft JenV sterk behoefte aan anders denken. Wij bevorderen dat andere denken. En niet 
alleen het andere denken, maar ook het andere doen. 
 
Onze kerntaken 
• het maken van strategische verkenningen om ontwikkelingen van buiten naar binnen te halen; 
• het adviseren van de bestuurlijke en politieke leiding; 
• het vervullen van een strategische kennisfunctie om het ministerie met de omgeving te 

verbinden; 
• het fungeren als partner in de strategische ontwikkeling van JenV-organisaties.  
 
Stage bij CES betekent meedoen 
Stagelopen bij CES betekent: meedenken en meedoen om relevante onderwerpen te agenderen en 
strategische organisatie ontwikkeling te bevorderen. Hiertoe werk je veel samen met collega’s binnen 
JenV, zoals met beleidsmakers, politie of inspecteurs, én met (lokale) partners buiten, zoals 
gemeenten, maatschappelijke organisaties of kennisinstellingen.  
 
Daarnaast ondersteun je CES-collega’s en draag je bij aan CES-brede werkzaamheden. Hierbij kun je 
denken aan het organiseren van workshops, gesprekstafels of seminars.  
Wat je precies gaat doen bepalen we met jou bij aanvang van je stage- uiteraard mede op basis van 
jouw interesses. Hierbij is eigen initiatief een belangrijk gegeven, al zal je begeleider je natuurlijk waar 
nodig ondersteunen. De mogelijkheid bestaat om je stage te combineren met een afstudeeropdracht.  
 
Vorige stagiair(e)s hebben de mogelijkheid gehad het strategisch denken en doen van JenV te 
versterken door zich bezig te houden met onder andere de volgende thema’s: 
 
• Het Gedragsteam JenV, dat zich richt op het belang van gedragswetenschappelijke kennis en de 

organisatie stimuleert meer gebruik te maken van die psychologische en gedragseconomische 
inzichten. 

• Het team Vertrouwen in tijden van Onbehagen, dat het doel heeft vanuit JenV beter om te gaan 
met scheidslijnen, polarisatie en onbehagen in de samenleving, met een veiligere samenleving als 
einddoel. 

 
Vanaf september zijn wij op zoek naar een stagiair(e) die ons verder helpt met (een van) onze 
kerntaken: verkenning, advisering, kennis coördinatie en strategische organisatieontwikkeling. Wij 
stellen het ontwikkelen en verdedigen van een eigen idee of opdracht zeer op prijs. Een voorbeeld van 
een opdracht voor komende stageperiode is meewerken aan een jaarlijkse omgevingsanalyse door 
het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat wordt een verzameling van maatschappelijke 
ontwikkelingen en trends die op dit moment spelen en effect hebben op het werk in het domein van 



Justitie en Veiligheid, bijvoorbeeld op de terreinen van politie, reclassering en het gevangeniswezen. 
Het kan gaan om signalen en ontwikkelingen die gezien worden door professionals van JenV, maar 
het kan ook gaan om inzichten van wetenschappers, maar ook van trends die we waarnemen ‘op 
straat’ - en het duiden van de betekenis daarvan voor ons ministerie.  
 
Wie ben jij? 
Je bent een WO student (bij voorkeur in de eindfase van je studie) en hebt affiniteit met het justitie- 
en veiligheidsdomein.  
 
Je herkent je in deze competenties: 
• Initiatiefrijk Je handelt graag proactief, je neemt het initiatief om mee te denken en te doen. 
• Netwerkvaardigheid Je ontwikkelt en bestendigt relaties, allianties en coalities binnen en buiten 

de eigen organisatie en benut deze voor het  verkrijgen van informatie, steun en medewerking. 
• Omgevingsbewustzijn Je bent bewust van de bestuurlijke omgeving en de gevoeligheden die hier 

bij horen. Je hebt het vermogen om relevante ontwikkelingen (politieke, maatschappelijk, 
bestuurlijk etc.) waar te nemen en te benutten voor het eigen werk. 

• Flexibel Je bent in staat effectief te blijven functioneren onder werkdruk, bij tegenslag en/of in een 
hectische omgeving, je past je snel aan bij wijzigende omstandigheden. 

• Analyserend vermogen/probleemanalyse Je herkent belangrijke informatie; legt verbanden 
tussen gegevens. Spoort mogelijke oorzaken op van problemen; zoekt terzake doende gegevens. 

• Planning en organisatie Je bent in staat om je eigen werkzaamheden te plannen en te voldoen 
aan deadlines, maar ook om de samenwerking tussen meerdere partijen te organiseren.   

 
Voor deze stage moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen voorleggen. Na je aanstelling 
vragen wij deze voor je aan.  
 
Stageduur  
Je bent 32-40 uur per week beschikbaar gedurende zes maanden, met ingang van 1 september 2019. 
 
Wat bieden wij jou?  
Een unieke stage in een team met gedreven collega’s in een organisatie die midden in de 
maatschappij staat. Een dynamische werkomgeving en een kijkje achter de schermen in het JenV-
domein. We begeleiden je bij het behalen van je leerdoelen en bieden je de mogelijkheid je stage te 
combineren met een afstudeeropdracht. Je ontvangt een stagevergoeding van bruto €604,- per 
maand, gebaseerd op een 40-urige werkweek.  
 
Reageren  
Je reactie ontvangen we graag inclusief cv en motivatie via ces.stagiaires@minvenj.nl. Deadline 
hiervoor is 1 juli 2019. 
 
De gesprekken zullen plaatsvinden in de tweede helft van juli.  

Heb je vragen? Mail ze naar ces.stagiaires@minvenj.nl. 


