
   

 

 

Ben jij geïnteresseerd in de duurzame inzetbaarheid? 
 
AWVN voert samen met de vakbonden FNV en CNV een project DI uit. Samen willen we eraan bijdragen 
dat werkenden vitaal mee kunnen gaan in de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt tot aan hun 
pensionering.  

 

AWVN is de grootste werkgeversvereniging van Nederland: ruim 750 individuele 

ondernemingen en bedrijfstakken zijn bij AWVN aangesloten. Vakbonden FNV en CNV 

Vakmensen behartigen de belangen van ruim 1,2 miljoen leden in uiteenlopende sectoren.  

 

Ten behoeve van dit project zijn wij voor 24 tot 32 uur per week op zoek naar een   

 
stagiaire Duurzaam Inzetbaarheid (m/v)  
 

Doel is om AWVN, FNV en CNV Vakmensen in het project te ondersteunen op het gebied van duurzame 

inzetbaarheid. We ontwikkelen dit project “Duurzame inzetbaarheid door sociale partners” met de drie 

partijen samen. We geven daar invulling aan door kennis op te bouwen, goede instrumentaria te verzamelen 

en te ontwikkelen en gezamenlijk advieservaringen op te doen. De stagiaire die we zoeken levert een 

bijdrage door informatie op een effectieve en bruikbare manier te zoeken, ontsluiten en actuele goede 

praktijkervaringen te beschrijven en beschikbaar te stellen.  

Je wordt geplaatst in Den Haag bij het team HR-innovatie & arbeidstijdmanagement van AWVN. Binnen het 

team is Duurzaam inzetbaarheid een van de thema’s waarop ontwikkeld en geadviseerd wordt. Daarnaast 

werk je samen met betrokkenen van FNV en CNV Vakmensen (Utrecht).  

 

En nu concreet, wat ga je doen:   

Informatieverwerking:  

• In samenwerking met de projectgroepleden en begeleider opzetten van een stramien voor 

casebeschrijvingen (zoektermen, opbouw casus e.d., selectie eisen aan goede cases) 

• Verzamelen van goede voorbeelden (digitaal, netwerken, enquête, interviews, bijeenkomsten, 

bedrijfsbezoeken), samen met deelprojecttrekkers verdiepen van inzichten in wat werkt en wat niet 

en onder welke voorwaarden 

• Beschrijven van bestaande en nieuwe casussen 

• Omzetten van bestaande voorbeelden naar teksten voor opname in de database. 

 

Communicatie:  

• Afstemmen met trekkers van de deelgebieden - leren, ontwikkelen, loopbaan; arbeidstijden; 

vitaliteit en gezondheid; externe en interne flexibiliteit; arbeidsverhoudingen; werken in zware 

omstandigheden; organiseren van werk - over nieuwe cases  

• Adviseurs duurzame inzetbaarheid aftappen over goede voorbeelden en contactpersonen 

• Afstemmen met projectleiders AWVN, FNV en CNV voor potentiele cases  

• Deelnemen aan (project)overleg. 

  

Ondersteunende taken:  

• Ondersteuning bieden aan het bredere project Duurzaam Inzetbaarheid, zoals verslaglegging, 

uitzoeken van informatievragen, opsporen van contactpersonen en -gegevens. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 
  

Verwachting en aanbod: 

  

Wij zoeken vooral derdejaars HBO/ WO studenten die een werkstage combineren met het doen van 

verkennend onderzoek (3 dagen meewerken, 1 dag onderzoek per week) en – op basis van de meest 

recente kennis en ontwikkelingen – invulling geven aan de opdracht bij AWVN.  

Het betreft hier een stageplaats voor bij voorkeur een periode van minimaal 6 maanden. Begeleiding en 

ontwikkelmogelijkheden maken uiteraard onderdeel uit van het aanbod. Je ontvangt een passende 

stagevergoeding.  

Informatie over AWVN, FNV en CNV Vakmensen is te vinden op de websites van deze organisaties. Voor 

vragen over het project kun je bellen met Margreet Xavier, deelprojectleider AWVN-ontwikkeling 

xavier@awvn.nl 06-22 39 39 65. 

Je motivatie en cv kun je eveneens sturen aan Margreet Xavier.   

Na een eerste schriftelijke selectie volgt een gesprek met de betrokken projectmanager en deelprojectleider 

ontwikkeling. Het streven is om te selecteren in een korte doorlooptijd.  
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