
 

vacature stagiair/onderzoeker JONG 
voor HECHT Leidschenveen Ypenburg  

 

 

HECHT is een organisatie die ontmoetingen brengt in Leidschenveen Ypenburg. HECHT is een 
initiatief van christenen in de wijk. Omdat we geloven in de kracht van ontmoeting. Ontmoeting met 

elkaar en misschien wel met God.  

 
In de drie jaar van ons bestaan hebben we een diversiteit van communities gevormd die aansluiten bij 

de wijk en haar bewoners, die groeien en bloeien en waar steeds meer mensen in de wijk een stukje 
van hun leven met elkaar delen.  

Maar, het is ons nog niet gelukt om één belangrijke doelgroep in de wijk te bereiken: de jongeren.  
We willen daarom graag ontdekken wat tieners en jongvolwassenen in de wijk nodig hebben.  

 

Hoe kunnen we jongeren in Leidschenveen Ypenburg ontmoeten?  
Wat voor community zou jongeren aanspreken?  

Om een antwoord te vinden op deze vragen zoeken we een 
 

stagiair/onderzoeker JONG 

 
We zoeken iemand die 

• connectie weet te maken met jongeren in de wijk. 

• kan onderzoeken wat deze jongeren beweegt en hoe we hen kunnen betrekken bij HECHT.  

• een community kan ontwerpen die past bij HECHT en aansluit op de wensen en behoeften van 
jongeren. 

• kan bedenken hoe deze community op te zetten en te laten floreren.  

 
De stagiair of onderzoeker die we zoeken……  

• kan zich vinden in de missie en visie en de kernwaarden* van HECHT. 

• kan zelfstandig onderzoek uitvoeren. 

• kan adviseren over de aanpak voor het opstarten van een community voor jongeren en een 
concreet plan daarvoor schrijven. 

• krijgt begeleiding vanuit het kernteam HECHT en evt. vanuit de hogeschool of universiteit. 

• is beschikbaar voor de stage voor ca. een half jaar of wil dit als vrijwillige opdracht voor ca 1 dag 

per week. Dit is in overleg.  
 

Voor deze opdracht is een stagevergoeding beschikbaar. Ook als je in een tussenjaar zit of tijd hebt 

na of naast je studie ben je van harte uitgenodigd om te solliciteren.  
 

Wil jij ons helpen mooie ontmoetingen te creëren voor jongeren? 
 

Als deze vacature je aanspreekt, stuur dan een voorstelbrief met CV, eventueel samen met de stage-

eisen van de opleiding, naar Marjolijn Vreeken, teamcoördinator HECHT, marjolijn@hecht-lvyp.nl.  
Voor vragen over de vacature kan je ook bij Marjolijn terecht op hetzelfde mailadres.  

 
Meer informatie over HECHT Leidschenveen Ypenburg vind je op www.hecht-lvyp.nl.  

 

 
 

*Het kernwaardendocument vind je op de website, via de pagina ‘over hecht’.  

http://www.hecht-lvyp.nl/

