
STAGEPLAATS  
DE PLAATSMAKERS ZOEKEN VANAF SEPTEMBER 2015 EEN GETALENTEERDE EN GEMOTIVEERDE 

STUDENT STEDENBOUW. ALS STAGIAIRE WERK JE IN EEN INTERDISCIPLINAIR TEAM MEE AAN EEN 

GROOT PROJECT OVER WEDEROPBOUWWIJKEN.  
 

 
Voor een grote overheidsorganisatie voer je 
(gezamenlijk) stedenbouwkundige analyses uit van 
verschillende wederopbouwwijken in Nederland. 
Bestaande literatuur en veldwerk zijn hiervoor de 
basis. Je werkt nauw samen met de projectleider, 
architecten, een landschaps-ontwerper en een 
fotograaf.  
 
Van jou vragen we toewijding en passie, 
uitstekende analytische vaardigheden en een 
prettige werkhouding. 
 
Functie eisen: 
Wij zoeken een enthousiaste stagiair(e) die ons 
team voor 6 maanden komt versterken, die 
beschikt over : 
- Relevante opleiding aan de TU of Academie 

van Bouwkunst, afgestudeerd of bijna 
afgestudeerd 

- Uitstekende beheersing van de Nederlandse 
taal 

- Gedegen vakkennis 
- Goede analytische vaardigheden  
- Goede schrijfvaardigheden 
- Een flinke dosis nieuwsgierigheid en een 

onderzoekende houding 
- Vriendelijkheid 
- Geen 9 – 17 mentaliteit 
- Passie voor steden, stedenbouw en 

landschap 
 

 
Ons Aanbod 
Wij bieden een inspirerend en uitdagend 
stageproject met veel verantwoordelijkheid. Wij 
zijn een jong en energiek bureau met veel kennis 
en ervaring in de architectuur, stedelijke 
ontwikkeling, landschapsontwerp en het publieke 
domein.  
 

 
Deze kennis delen wij graag en omgekeerd hopen 
wij ook wat op te steken van nieuw talent tijdens:  
 
- een stage van minimaal 6 maanden, 4 

dagen/week met standplaats Den Haag 
en 1 keer per week Utrecht 

- Een zelfstandige stage met ruimte voor 
eigen initiatief 

- Afwisseling van veldwerk (door het hele 
land) en bureauwerk 

- Een informele werksfeer in een jong en 
interdisciplinair team 

- Een leeromgeving met aandacht voor je 
persoonlijke ontwikkeling 

- Stagebegeleider 
- Stagevergoeding  

 
Ben je geïnteresseerd? Bel ons (06 4191 8165) 
of mail een korte motivatie (max 100 woorden), je 
CV en een beknopt portfolio naar Marlijn van der 
Hoeven marlijn@deplaatsmakers.nl 
 
 
Over de PlaatsMakers 
De PlaatsMakers is een jong collectief van 
architecten, ontwerpers, stedenbouwkundigen, 
fotografen en marketeers. Met onderzoek, 
ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe concepten 
en businessplannen richten wij ons op het 
inrichten (her)-bestemmen en (her)positioneren 
van plaatsen, zodat die plaatsen weer waarde 
krijgen. 
  
Dat doen wij vanuit de filosofie van 'plaatsmaken'. 
Plaatsmaken voor (toekomstige) eigenaren/ 
gebruikers die het heft in toenemende mate weer 
in eigen hand moeten of willen nemen. 
Meer informatie over het bureau en onze 
projecten is te vinden op www.deplaatsmakers.nl 
 

 


