
 

 
Gezocht : HBO Stagiair(e) communicatie/marketing/bedrijfskunde/ICT  

voor het beter in de markt zetten van Bouwstenen voor Sociaal 
 
Bouwstenen voor Sociaal is een portal en netwerkorganisatie voor managers en professionals in 
maatschappelijke vastgoed, zoals buurthuizen, scholen, wijkcentra, enz. 
 

Ten behoeve van het optimaliseren en verbeteren van onze organisatie zoeken wij een stagiair(e) 
die een marktonderzoek wil verrichten over: 

 Hoe Bouwstenen voor Sociaal in de markt staat; 
 Wat onze klanten van Bouwstenen voor Sociaal vinden; 
 Wat er aan de site te verbeteren valt; 
 Hoe Bouwstenen voor Sociaal beter kan worden gevonden via zoekmachines; 

 Hoe Bouwstenen voor Sociaal beter gebruik kan maken van sociale media; 

 
Werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit: 

 Enquete houden onder abonnees nieuwsbrief 
 Enquete houden onder bezoekers site 
 Enquete/interviews houden onder onze partners en afzenders 

 

In overleg met de stagiair(e) (en zijn/haar opleiding) wordt de opdracht definitief vastgesteld. Per 
september 2010 kan van start worden gegaan (totale duur in overleg en afhankelijk van definitieve 
opdracht). De standplaats is in principe Amersfoort. Plaatsing bij een van onze partners of 
afzenders behoort eventueel tot de mogelijkheden. Voor de afzenders en partners klik hier.  
 
Over ons 
Bouwstenen voor Sociaal is een portal en netwerkorganisatie voor managers en professionals in 

maatschappelijke accommodaties, zoals buurthuizen, scholen, wijkcentra, etc. 
 

Bouwstenen voor Sociaal… 
… is actief op LinkedIn voor onderlinge vragen en discussie tussen mensen in dienst bij gemeenten, 
corporaties, maatschappelijke dienstverleners en scholen (535 leden); 
… heeft een eigen website die dienst doet als wegwijs, met nieuws, agenda, overzicht organisaties, 

voorbeelden en bredere discusssies; 
… geeft maandelijks een digitale nieuwsbrief uit (3.250 abonnementen); 
… jaagt actief aan op gebied van kennisuitwisseling, kennisvermeerdering, vernieuwing, 
samenwerking en agendavorming over de sectoren heen; 
… brengt partijen bij elkaar.  
 
Bouwstenen wordt gedragen door de VNG, Aedes, MOgroep en PO-raad, die er als afzenders hun 

naam aan hebben verbonden en door uiteenlopende partners die financieel bijdragen aan de 
organisatie van het geheel. Inhoudelijk steunt Bouwstenen op de input van mensen in het veld. 
Mensen die nut en noodzaak van een dergelijke portal onderschrijven, die zich realiseren dat zo'n 
portal en netwerk niet vanzelf tot stand komt. Die het leuk vinden hier zelf ook aan mee te 

bouwen. 
 
Voor meer informatie over ons kijk op onze website: www.bouwstenenvoorsociaal.nl  

 
Contactgegevens 
Heb je nog vragen, dan kan je contact opnemen met Ingrid de Moel op 06-52310845. Je 
motivatiebrief en cv kunnen gestuurd worden naar portal@bouwstenenvoorsociaal.nl.  
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