De Foundation Max van der Stoel zoekt stagiair(e) voor stage ‘Development’
Politici en beleidsmakers in Nederland nemen te vaak beslissingen die belangen van
ontwikkelingslanden schaden. Zo ondermijnen bijvoorbeeld het handels-, landbouw- en migratiebeleid inspanningen voor duurzame en inclusieve ontwikkeling. We moeten voorkomen dat wat we
met de ene hand geven, wordt weggenomen met de andere hand.
Het beleid van de Nederlandse regering heeft een maximaal positieve impact op
ontwikkelingslanden, waarbij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen het uitgangspunt zijn. Dit principe
is leidend voor hoe we binnen de FMS over ontwikkelingssamenwerking denken. Samen met
partners worden voorbeelden van 'unfair' beleid onder de aandacht gebracht. Dit is beleid dat de
ontwikkeling in ontwikkelingslanden tegengaat. Altijd met concrete oplossingen hoe het anders
kan; hoe beleid en politiek rechtvaardig, meer 'fair', kunnen zijn.
De FMS is op zoek naar een student(e) die:
 kennis van en interesse in de Nederlandse en Europese politiek heeft;
 beschikt over aantoonbare kennis van en/of affiniteit met internationale samenwerking/ de
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen;
 zelfstandig kan werken en initiatief kan nemen;
 een afwisselend en veeleisend takenpakket aankan.
Wat houdt deze stage in?
Je assisteert op zelfstandige wijze bij de lobby richting Tweede Kamerleden en beleidsmedewerkers. Hierbij is kennis van en interesse in de Nederlandse en Europese politiek
noodzakelijk, en liggen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties je nauw aan
het hart. Daarnaast houd je de actuele ontwikkelingen op diverse thema’s, zoals handel, migratie
en veiligheid, bij, signaleer je politieke momenten voor beleidsbeïnvloeding en werk je mee in het
tot stand brengen van handvatten voor politieke actie en het mobiliseren van achterbannen. Ook
help je met het generen van zichtbaarheid van onze activiteiten. Tijdens deze stage maak je kennis
met ontwikkelingsorganisaties en met de Nederlandse politiek.
We zijn op zoek naar een stagiair(e) voor de periode van begin februari 2017 tot en met 30
juni 2017. Je werkt vier dagen per week (28 uur) op ons kantoor in Amsterdam.
Wat bieden wij?
Een leuke collegiale werksfeer en een goede stagebegeleiding. Tijdens deze stage maak je kennis
met de Nederlandse politiek en met ontwikkelingsorganisaties. De stagevergoeding bedraagt 375
euro per maand, mits je staat ingeschreven bij een Nederlandse hoger onderwijsinstelling. Anders
geldt een (lagere) vrijwilligersvergoeding.
Meer informatie?
Linde-Kee van Stokkum: 020-5512139 of lkvstokkum@foundationmaxvanderstoel.nl.
Zie ook www.foundationmaxvanderstoel.nl en www.facebook.com/foundationmaxvanderstoel.
Solliciteren?
Mail je motivatiebrief met CV uiterlijk 15 december 2016 naar Linde-Kee van Stokkum:
lkvstokkum@foundationmaxvanderstoel.nl. Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de derde week
van december 2016/ begin januari 2017 in ons kantoor in Amsterdam.

