
Stagiair marketing & communicatie  
Vanaf februari 2023 komt er een stageplek vrij bij de Boekmanstichting op de afdeling 
Communicatie. Studeer je in die richting, en heb je affiniteit met de cultuursector? 
Dan is deze stageplek bij de Boekmanstichting jouw place to be.  
  
Over de Boekmanstichting  
De Boekmanstichting is een kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid. Wij doen actief 
onderzoek naar ontwikkelingen binnen de culturele en creatieve sector en delen kennis via 
de cultuurmonitor en onze kennisbank. Wij zoeken de verbinding met het veld, met ons 
tijdschrift Boekman en onze publieksactiviteiten. Samenwerking met partners uit de 
culturele en creatieve sector is voor ons belangrijk. Wij ambiëren daarbij kritisch te kijken 
naar de kennisstructuren waar wij in werken en zoeken naar meerstemmigheid en 
veelzijdigheid in onze onderzoeken, publicaties en activiteiten. 
 
Stage lopen bij de Boekmanstichting 
We bieden een leertraject waarbij je ook actief bijdraagt aan de lopende werkzaamheden. 
Met jouw communicatie skills als stagiair(e) lever je een bijdrage aan de zichtbaarheid van 
de Boekmanstichting en de interactie met de culturele en creatieve sector.  
 
Het team communicatie bestaat uit de strategisch communicatieadviseur, 
communicatiemedewerker en programmamaker. Wij zorgen voor het vertalen van onze 
publicaties en onderzoeken naar de culturele en creatieve sector en zoeken daarbij naar 
interactie en raakvlakken die aanzetten tot gesprek over ontwikkelingen en trends. Diverse 
social media platforms zijn voor ons een belangrijk tool hierin, evenals onze website, 
pers(berichten) en programmering.  
 
Komend jaar (2023) lanceren wij een nieuwe podcast, brengen we een jubileumnummer uit 
in het kader van ons 60 jarig bestaan, presenteren we de belangrijkste uitkomsten van de 
cultuurmonitor (www.cultuurmonitor.nl) en onderzoeken we de impact van ons werk. Lijkt 
het je wat om hieraan bij te dragen? Stuur ons dan een motivatie en CV. Wij vinden het 
belangrijk jou in je studie en ontwikkeling goed te begeleiden en zorgen ervoor dat de 
werkzaamheden zo goed mogelijk aansluiten bij jouw onderzoeksvraag, overige leervragen 
en interessegebied.  
 
Wat zoeken wij? 
Je vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan cultuur. Je hebt oog voor detail, een 
gezonde portie verantwoordelijkheidsgevoel en zit vol creativiteit. Daarnaast beheers je de 
Nederlandse taal, ben je communicatief vaardig en minimaal 4 maanden beschikbaar, vanaf 
begin februari 2023. Je krijgt bij ons veel vrijheid en daarom zoeken we een zelfstandige 
aanpakker die graag de handen uit de mouwen steekt en creëert. 
 
De Boekmanstichting biedt jou  
Een stagevergoeding van € 500,- op basis van een 30-urige werkweek. Je werkt vanuit hartje 
Amsterdam in een leuke dynamische werkomgeving met flexibele werkplekken waarbij 
(deels) thuiswerken ook tot de mogelijkheid behoort. De Boekmanstichting verwelkomt 
graag stagiaires om ze de kans te geven meerdere facetten van de organisatie en 
cultuursector te leren kennen. Dat betekent dat we je graag ondersteunen in je groei als 
communicatieprofessional.   
 
Enthousiast? Solliciteer dan nu!  
Krijg je zin om bij ons aan de slag te gaan? Dan nodigen je van harte uit om jouw 
motivatiebrief met CV te sturen naar communicatie@boekman.nl t.a.v. Janina Pigaht 

http://www.cultuurmonitor.nl/
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