
 
 

Stagiair hbo/wo – Service design bij stadsdeel Nieuw-West 
 
Meewerkstage/afstudeerstage, periode in overleg, 24 -36 uur per week 
 
De functie 
Als stagiair Service design zijn je belangrijkste taken:  
Het visualiseren van wat ontwikkeld wordt in het kader van overheidsparticipatie.  
Het ontwerpen, maken, organiseren en begeleiden van leerprogramma’s over overheidsparticipatie waarin service 
design/design thinking een belangrijke rol speelt.  
Het meewerken in het ontwerpen, ontwikkelen en prototypen van nieuwe creatieve uitingsvormen en de 
uitingsvormen voor overheidsparticipatie die al gebruikt worden en verder uitgebouwd moeten worden. Verder: 

• Bouw je mee aan digitale participatievormen; 
• Krijg je de mogelijkheid om zelf initiatieven te nemen om processen te verbeteren en is er ruimte om je 

eigen netwerk op te bouwen. 
 
Wij vragen 
Je bent flexibel, kunt snel schakelen tussen verschillende rollen en hebt affiniteit met maatschappelijke 
ontwikkeling. Je staat stevig in je schoenen en hebt een ‘hands on’ mentaliteit. Je hebt ten minste hbo denk- en 
werkniveau. Verder:  

• Ben je een beginnend of aankomend service designer die vormgeven/vormgeving in zijn/haar bloed heeft 
stromen, handig, creatief en snel is met Adobe Creative Cloud en in het bijzonder InDesign en Illustrator; 

• Ben je een creatieve out of the box denker is die leerprogramma’s voor de gemeente wil ontwikkelen en 
bouwen en daar zelf een docerende rol in wil spelen; 

• Ben je een  handige organisator en netwerker is die snapt dat het maken van contact de eerste stap naar 
succesvolle samenwerking is; 

• Kun je zelfstandig én in een team werken; 
• Vind je het geen  probleem om in de vrije tijd van anderen te werken. 

 
Wij bieden 
Een dynamische leeromgeving, vrijheid om zelf te ontwikkelen, goede begeleiding en nieuwe inzichten daar waar 
het gaat over management, leren en organiseren. De stagevergoeding is conform de regelgeving die geldt voor de 
gemeente Amsterdam.  
 
De organisatie  
De stadsdeelorganisatie Nieuw-West is een divers stadsdeel met een hoge ambitie op het gebied van participatie. 
De organisatie is lerend en experimenterend ingesteld. Het stadsdeel is in ontwikkeling op het gebied van 
stedelijke ontwikkeling, inrichting en beheer openbare ruimte, gezond leven en sport en sociale voorzieningen. 
Het stimuleren van participatie onder bewoners en ondernemers is een belangrijke opgave van de gebiedsteams in 
Nieuw-west. Maatschappelijke initiatieven worden verwelkomd en geholpen daar waar zij vastlopen op onze 
overheidssystemen, bewoners worden steeds beter betrokken om de inrichting van de openbare ruimte mee te 
ontwerpen, jaarlijks wordt er een intensief traject uitgevoerd door de ambtenaren van Nieuw-West samen met de 
partners uit het stadsdeel en ambtenaren van de RvE’s om te ontdekken wat de bewoners, ondernemers en 
bezoekers in en van Nieuw-West bezig houdt. Hierbij worden allerlei manieren van interactie zelf ontworpen en 
ingezet. Hierin zijn we lerend en ontdekkend en zeer bereidwillig om het goede te doen. 
 
De afdeling/ het team 
Het team bestaat uit drie personen en met jou erbij dus uit vier. Het team kenmerkt zich door creativiteit, stevig 
netwerk en beweging door de hele gemeentelijke organisatie. Hoofddoel van het team is het ontwerpen, bouwen 



en uitvoeren van (nieuwe) vormen van participatie gericht op zowel de interne stadsdeelorganisatie Nieuw-West 
als de buitenwereld en dat te borgen in de organisatie. 
 
Informatie 
Voor meer informatie over deze stageplek kun je contact opnemen met Frans Vlietman, 06-53296406, 
f.vlietman@amsterdam.nl.  
 
Sollicitatie 
Geïnteresseerd? Stuur uiterlijk 30 maart 2018 je motivatie en cv naar Frans Vlietman , f.vlietman@amsterdam.nl 
onder vermelding van “Ik ben dè service designer die je zoekt”. 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 9 tot en met 13 april 2018. 


