
Onderzoekers (stagiair(e)s) Landeninformatie 

Ben je geïnteresseerd in (wereld)politiek, vluchtelingen, de gevolgen 

van conflicten en mensenrechten? Wil je je academische kennis 

concreet toepassen en inzetten voor asielzoekers in Nederland? 

 

Het kantoor van VluchtelingenWerk Nederland in Amsterdam zoekt 

onderzoekers (stagiairs m/v/x) voor de eenheid Landeninformatie van 

de afdeling Expertise:  

Waar kom je terecht? 

Wij bieden asielrelevante informatie over landen van herkomst aan 

(rechts)hulpverleners van asielzoekers. Met de landeninformatie-

onderzoeken wordt de geloofwaardigheid van het asielrelaas of de 

ernst van een (vervolgings-) situatie in het land van herkomst 

onderbouwd. 

De afdeling bestaat uit acht betaalde medewerkers en zes stagiair(e)s. 

Op dit moment zijn wij op zoek naar twee stagiairs voor de regio’s 

<regio>  

 

We zoeken mensen die in <maand> kunnen beginnen.  

 

Wat worden je werkzaamheden? 

 

Elke stagiair(e) heeft één van de volgende regio's als aandachtsgebied: 

• Midden-Oosten (vooral Irak, Iran, Turkije en Syrië) 

• Azië (vooral Afghanistan en China) 

• Afrika en Oost-Europa (vooral Eritrea, Soedan, Rusland en 

Azerbeidzjan) 

• Latijns Amerika (Venezuela, Colombia, Nicaragua) 

Je beantwoordt vragen van rechtshulpverleners over de 

mensenrechten situatie, politieke omstandigheden, geografie en 

(specifieke) gebeurtenissen in een land. Dit doe je door het zoeken, 

bestuderen en analyseren van relevante bronnen zoals ambtsberichten 

en rapporten van mensenrechtenorganisaties en NGO's. 

Je houdt relevante ontwikkelingen over jouw regio bij op het gebied van 

landeninformatie, asielbeleid en jurisprudentie. 



Je draagt bij aan online en offline publicaties over landen van herkomst. 

Wat vragen wij? 

Je bent 

• bereid twee of drie dagen in de week te werken, voor ongeveer 1 

jaar (ruim 100 werkdagen); 

• bezig met een relevante WO opleiding (master-fase of eind 

bachelor) of hier net mee klaar 

• woonachtig binnen een uur reizen van Amsterdam 

• sociaal vaardig, enthousiast, flexibel en stressbestendig; 

Je hebt 

• ervaring met onderzoek van diverse bronnen; 

• goede beheersing Nederlandse, Engelse en zo mogelijk andere 

talen 

Je kunt 

• goed analyseren (o.a asieldossiers en bronnen); 

• precies werken (o.a. in het weergeven van bronnen); 

• zelfstandig en in teamverband werken; 

Wat bieden wij? 

• Boeiend inhoudelijk werk waarbij landenkennis gebruikt wordt 

voor een concreet doel:het ondersteunen van individuele 

asielprocedures; 

• de mogelijkheid om deskundigheid op een bepaalde regio en van 

het asielbeleid te vergroten; 

• een leuke werkomgeving met een enthousiaste groep stagiairs en 

betaalde medewerkers; 

• een degelijke inwerkperiode en deskundige begeleiding; 

• interne scholingsmogelijkheden 

• een stagevergoeding van 300 Euro bruto per maand; 

• vergoeding van reiskosten (tenzij OV-studentenkaart aanwezig); 

Reactietermijn 



Een gemotiveerde sollicitatie met recent CV ontvangen we graag 

uiterlijk <datum> 

De begindatum voor deze stage is idealiter september of oktober. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

Matty Verburg 

Senior Consulent Landeninformatie 

020-3467230 

mverburg@vluchtelingenwerk.nl 

Adres Landelijk Bureau: 

Surinameplein 122 

Amsterdam, 

nabij metro- en treinstation Lelylaan. 

VluchtelingenWerk Nederland streeft ernaar om meer vluchtelingen in haar 

organisatie op te nemen. Daarom worden vluchtelingen nadrukkelijk 

uitgenodigd te reageren 
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