
 
Publiek Denken is een uitgever van vakbladen, tijdschriften, e-zines, boeken en diverse andere 
communicatieproducten voor ambtenaren en andere professionals binnen de overheid.  
 

Wij zoeken een stagiair die ons vanaf februari 2021 komt versterken! 
 
Wat bieden wij aan? 
Een afwisselende stage in een klein team met de mogelijkheid om meer te weten te komen over de 
overheid en werken in het openbaar bestuur. Ook is Publiek Denken door de vele verschillende 
partners waar wij mee samenwerken een ideale opstap om je netwerk uit te breiden. 
 
Wat ga je doen? 
Je werkt bij Publiek Denken mee aan verschillende projecten en ondersteunt de redactie. 
Voorbeelden van projecten die Publiek Denken uitvoert zijn de Publiek Denken Top 100 (verkiezing 
Ambtenaar van het Jaar), Dialoogtafels en podcasts. Daarnaast lever je tijdens je stage ondersteuning 
aan Platform O, OMOOC, het eigen magazine Publiek Denken en de twee vakbladen die Publiek 
Denken uitgeeft. Ook draag je bij aan de contentmarketing en promotie-acties.  
 
Journalistieke werkzaamheden 
Je ondersteunt als stagiair bij Publiek Denken ook onze redactie. Je hebt een scherpe pen en je weet 
als geen ander informatiebronnen te vinden op internet. Je kunt goed overweg met de relevante 
sociale netwerken en wilt meer leren over het openbaar bestuur.   
 
Waar je zoal aan kunt denken: 
• De ontwikkelingen volgen in de wereld van het openbaar bestuur 
• Nieuwsberichten en achtergrondartikelen schrijven 
• Onderzoek doen naar achtergronden bij actuele onderwerpen 
• Interviews inplannen, beeldmateriaal en informatie verzamelen voor artikelen 
 
Gewenste profiel 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal 
• Kennis van of interesse in het openbaar bestuur 
• Journalistieke inslag: nieuwsgierig en kritisch 
• Minimaal HBO-niveau met bij voorkeur een opleidingsrichting in journalistiek, communicatie, 

bestuurskunde of politicologie 
 
Geïnteresseerd? 
Geïnteresseerden kunnen hun motivatie en CV vóór vrijdag 8 januari 2021 sturen naar 
asha@publiekdenken.nl ter attentie van Asha Narain, uitgevend hoofdredacteur van 
Publiek Denken. Vragen over de stageplek kunnen je stellen via asha@publiekdenken.nl. 


