
Stage bij het Innovatieteam ministerie van Justitie en Veiligheid 

Functieomschrijving 
Ben jij geïnteresseerd in complexe overheidsvraagstukken en wil jij aan de slag met 
innovaties bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid? Dan is deze stage iets voor jou! Voor 
een periode van zes maanden leer je om gaan met complexe vraagstukken op het gebied van 
innovatie. Dit vereist een open houding, zelfstandigheid, leergierigheid en uiteraard affiniteit 
met innovatie. Wij bieden een unieke en gezellige stage in een team met gedreven collega’s 
in een organisatie die midden in de maatschappij staat. Een bijzondere werkomgeving en 
een mooie kennismaking met het reilen en zeilen van het ministerie. 
 
Stagiair(e)s bij het Innovatieteam dragen op diverse manieren bij aan het aanjagen en 
faciliteren van innovatie bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Samenwerking met 
andere JenV-onderdelen, ministeries of externe partners zoals kennisinstellingen en 
bedrijven is daarbij vanzelfsprekend. De functie die je als stagiair(e) hebt is heel divers en 
bestaat uit verschillende rollen en taken. In gesprek met jouw stagebegeleider en collega-
stagiair(e) wordt jouw takenpakket opgesteld en afgestemd op jouw leerbehoefte. 
Voorgaande stagiair(e)s hebben zich bezig gehouden met: 

• De organisatie en coördinatie van innovatiebijeenkomsten, bijvoorbeeld de 
organisatorische en logistieke aspecten van een kick-off, deepdive of demoday. 

• Onderhouden en ontwikkelen van relaties met bijvoorbeeld startups, 
kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere 
overheidsinstellingen.  

• Organisatie en ontwikkeling van het start-up in residence programma (SiR). 
• Uitvoering van het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020. 
• Ontwikkeling van zgn. ‘Launching customership’ bij JenV. 
• Uitvoering van het samenwerkingsproject Jong Talent aan het Woord 2.0 met 

onderwijsinstellingen in Den Haag en Breda. 
 
Functie-eisen 

• Je bent een WO-master, WO Bachelor of HBO student. 
• Je hebt affiniteit met vernieuwing en verandering. 
• Je bent zelfstandig, maar samenwerken is vanzelfsprekend voor je. 
• Je bent leergierig, en hebt het vermogen om nieuwe kennis en vaardigheden te 

verwerven en toe te passen, doen én denken. 
• Je bent je bewust van de functie van het Ministerie van JenV in de maatschappij. 
• Je bent beschikbaar voor een periode van zes maanden (24 weken) voor 40 uur per 

week.  
• Gedurende de gehele stageperiode sta je ingeschreven bij een Nederlandse 

onderwijsinstelling. 
• Je hebt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

 
Bijzonderheden 
Het is mogelijk om de stage te combineren met  een afstudeeropdracht/ scriptie.  
 
Arbeidsvoorwaarden 



De stage vergoeding is €604,- per maand, gebaseerd op een 40-urige werkweek. Je hebt 
recht op 80 vakantie uren op halfjaar basis bij een werkweek van 40 uur. Als je geen gebruik 
kunt maken van een Ov-Studentenkaart, kun je een reiskostenvergoeding krijgen voor 
‘woon-werkverkeer’.  
 
Herken jij jezelf in deze functieomschrijving?  
Dan ontvangen wij graag jouw reactie, inclusief motivatie en cv via e-mail op: 
stagebijhetinnovatieteam@minvenj.nl 
 
Als je jezelf daarnaast nog op een andere (innovatieve) manier wil presenteren mag dat ook. 
 
Tot 24 juni nemen wij reacties in behandeling. 
De gesprekken zullen begin juli plaatsvinden en in september start je daadwerkelijk. 
 
Voor meer informatie kan je kijken op https://www.innoveermeemetjenv.nl/  
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