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Be Bright? Brighten up (Social) housing 
 
Werken voor adviesbureau BeBright is geen alledaagse baan. Door te doen wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al 
kreeg. Niet bij ons. Wij zien kansen, wij ondernemen, wij dragen bij aan positieve beweging in Nederland. Mede door 
het succes van onze toekomstverkenningen Winkelen 2025, Diagnose 2025 en Sociaal Wonen 2030 groeit BeBright 
momenteel sterk en hebben we behoefte aan extra hoofden en handen.  
 
De stageplek is onderdeel van de toekomstverkenning Sociaal Wonen 2030; een toekomstverkenning mét en door de 
sociaal wonensector. Binnen Sociaal Wonen 2030 werken we samen met de communicatiemanagers van onze 
strategische partners (o.a. Aedes, De Alliantie, Building Business, Eigen Haard, Havensteder, Heijmans, Ministerie 
van Binnenlandse Zaken). 
 
We bieden een plek om jouw stage opdracht uit te voeren en relevante ervaring op te doen door mee te werken in het 
Sociaal Wonen-team. De werkzaamheden zijn uitdagend genoeg voor een afstudeerstage maar wij bieden ook 
gelegenheid voor een 3dejaars meewerkstage. 
 
De stage opdracht bestaat uit het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan om meer bekendheid en activiteit 
te geven aan de marketing en communicatie van Sociaal Wonen 2030. De actieve inzet van onze website, community-
platform (waarop actief de dialoog gevoerd kan worden over de trends & ontwikkelingen) en overige social media is 
hierin een belangrijke component. Tevens moeten er artikelen en interviews in reguliere media worden geplaatst. En 
worden er 3 grote workshops en een eindcongres georganiseerd, waarover actief en consistent gecommuniceerd moet 
worden. De stage is mogelijk vanaf augustus 2012 tot en met maart 2013. Minimale duur is 10 weken. 

Jij 
• Kennis en kennissen: je volgt een hbo studie Communicatie, Marketing, Media of vergelijkbaar. Je beheerst 

zowel Nederlands als Engels op gevorderd niveau 

• ‘Kwalitijd’: je werk is waar jij bent. Je bent flexibel, zelfstandig en een goede manager van je eigen balans. Je 
levert kwaliteit. 

• Helder: je hebt een bondige en duidelijke stijl van communiceren. Je bent in staat om heldere en creatieve 
teksten te schrijven 

• Lef: je verkent graag ongebaande paden en je kijkt verder dan je neus lang is. 

• Actief: je bent pro-actief en hebt een hands-on mentaliteit 

• Samen: je bent open en oprecht, redt je prima in je eentje en maakt graag gebruik van de talenten van anderen 
en de kracht van een collectief.  

Wij 
BeBright is met vijf jaar een relatief nieuwe maar ambitieuze speler in ‘Nederland Adviesland’. Wij richten ons op het 
versterken van innovatiekracht en het inrichten van innovatieprocessen. Hierbij gaan inhoud en proces hand in hand. 
Wij hebben het leuk samen, met elkaar en met onze klanten. Wij bieden je geen gespreid bedje, maar een stimulerende 
omgeving om aan je opleiding te werken. Vanzelfsprekend kun je rekenen op een passende vergoeding. Voor meer 
informatie zie www.bebright.nl en http://www.sociaalwonen2030.nl 
 
Interesse?  
Ons meeting point is in Utrecht. Laat ons weten of onze stage iets voor jou is. Je kunt hiervoor mailen met Maartje 
Baede (maartje.baede@bebright.eu). Vergeet niet je motivatie en CV mee te sturen. 


