
Vacature
Stage programmamanagement
STICHTING DE VERRE BERGEN
Stichting De Verre Bergen (SDVB) is een Rotterdamse impact investeerder die privaat geld van een 

Rotterdamse ondernemersfamilie investeert in ideeën die Rotterdam beter, mooier en sterker maken. We 

doen dit met een zakelijke blik, grondig onderzoek en een flinke dosis lef. Omdat we onafhankelijk van 

donateurs en de overheid zijn, kunnen we investeren in grote oplossingen voor Rotterdamse uitdagingen. 

Zo kochten we 200 huizen om Syrische gezinnen te huisvesten en hebben we een basisschool opgezet. 

Sinds de oprichting hebben we ons voor 165 miljoen gecommitteerd aan projecten in de stad. Onze 

Return On Investment is sociaal rendement: impact in Rotterdam. We brengen deze impact in kaart door 

(effect)onderzoek en innovatieve monitoring en evaluatie. 

Onze organisatie bestaat uit een team van ambitieuze mensen met een diverse achtergrond qua studie 

en werkervaring (o.a. consultancy, private equity, rechten). Al onze medewerkers zijn initiatiefrijk, 

bevlogen en streven naar een hoge standaard. We zijn een platte organisatie met een open cultuur. We 

werken hard, maar er is ook veel ruimte voor plezier en ontspanning, bijvoorbeeld tijdens onze jaarlijkse 

trip naar de bergen, in onze eigen office gym en onze talloze team activiteiten.

WAT GA JE DOEN ALS STAGIAIR PROGRAMMAMANGEMENT?
We zijn op zoek naar 1-3 stagiairs Programmamanagement (PM). Je zult, in een gedreven en bevlogen 

team, meewerken aan (nieuwe) programma’s. Je doet dit onder andere door:

• Meewerken aan in-depth onderzoek naar maatschappelijke problemen. Door middel 

van deskresearch, gesprekken met Rotterdammers en allerlei partijen, doorgrond je een                 

maatschappelijk probleem helemaal. Dit doe je zelfstandig en in teamverband.

• Meewerken aan het uitwerken van (business) voorstellen en plannen. Je leert hoe je plannen 

voor een programma schrijft. Hierbij denk je na over de inhoud van het programma en bijvoorbeeld 

ook over organisatorische en financiële aspecten. 

• Meewerken aan het opzetten van een programma. Je helpt het team mee in het opzetten,               

uitvoeren, monitoren en evalueren van een programma.

We proberen bij de stage aan te sluiten op waar jouw leerbehoeftes en interesses liggen. Een voorbeeld 

van een stageopdracht is het in kaart brengen en benaderen van strategische partners voor ons sociale 

rechtshulp programma, zodat zij hun hulpvragers in de toekomst nog beter kunnen doorverwijzen, of het 

uitdenken en implementeren van een groeistrategie voor een maatjesprogramma. 

Tijdens de stage word je begeleid door een programmamanager of een associate.

WIE ZOEKEN WIJ?
• Je zit de afrondende fase van je universitair bachelor of je bent bezig met je universitaire            

masteropleiding. Wij hebben geen voorkeur voor een studierichting;

• Je bent ongeveer 4 maanden beschikbaar voor de stage (voor 24 tot 40 uur per week). Het is een 

stage waarbij je meewerkt aan de ontwikkeling of de uitvoering van een programma. Je kunt geen 

afstudeeronderzoek bij SDVB doen;

• Je bent een kritische denker, je hebt sterke analytische vaardigheden en je houdt van (intellectuele) 

uitdagingen; 

• Je bent communicatief sterk en bent een echt teamspeler;

• Je hebt een brede maatschappelijke interesse. Het spreekt je aan dat je op diverse thema’s    

vraagstukken gaat doorgronden en vernieuwende ideeën gaat uitwerken voor Rotterdam;

• Je beheerst de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;

• Je woont bij voorkeur in of de directe omgeving van Rotterdam.



WAT BIEDEN WIJ?
Een uitdagende stage (24-40 uur per week) binnen een hecht en divers team in Rotterdam waarbij er 

veel aandacht is voor je begeleiding en ontwikkeling. Je start bij voorkeur per 1 februari (later kan ook, 

in overleg) tot aan de zomervakantie. Je krijgt een stagevergoeding en je kunt thuis en op kantoor 

werken combineren, wij zorgen voor thuiswerkfaciliteiten. We bieden begeleiding bij en ruimte om aan            

stageopdrachten vanuit je studie te werken. Ook mag je deelnemen aan interne trainingen.

HEB JE INTERESSE?
Solliciteer dan nu op de stage PM door het mailen van je CV en motivatiebrief naar                                 

sollicitatie@sdvb.com. Je kan je brief richten aan Kirsten Parren en Stephanie van Sprang. Solliciteren is 

mogelijk tot en met zondag 16 januari 2022. De kennismakingsgesprekken staan gepland op donderdag 

20 januari en vrijdag 21 januari.


