Stageplek Het Witte Bos
Impact storytelling en transmediale projecten over maatschappelijke kwesties
Het Witte Bos is op zoek naar een stagiaire die een belangrijke rol wil spelen in onze transmediale
projecten om onderbelichte maatschappelijke kwesties onder de aandacht te brengen. Wil jij
ervaring opdoen met storytelling, op het snijvlak van journalistiek, kunst en maatschappij? Wil je
leren van ervaren mensen hoe je van een idee naar een groot project werkt? En hoe je daarbij
verschillende media inzet, zoals boeken, fotografie, social media en film?
We zoeken een creatief, kritisch, veelzijdig en leergierig iemand die goed kan organiseren en
schrijven. Je wordt onderdeel van het team en denkt en werkt mee aan de opzet, ontwikkeling en
uitvoering van een project over het bespreekbaar maken van depressie (Alles Goed) en/of een
project over kinderen die geboren worden met hersenschade omdat hun moeder alcohol heeft
gedronken tijdens de zwangerschap (FAS-project). We bieden ruimte om je te ontwikkelen in de
richting die bij jou past. Bijvoorbeeld op het vergoten van het bereik van een project, het verbeteren
van de website en social media of juist op de begeleiding van studenten en kinderen. We zoeken
iemand voor vier dagen per week. Je komt terecht in een team van creatievelingen en krijgt een
stagevergoeding.

Wat wij zoeken?
•
•
•
•
•
•
•

HBO/WO werk- en denkniveau
Affiniteit met de projecten van het Witte Bos
Je bent creatief met taal en schrijft foutloos Nederlands
Je bent initiatiefrijk, proactief, oplossingsgericht en zelfstandig
Je bent maatschappelijk betrokken, kritisch en leergierig
Je bent flexibel en creatief, maar kan ook gestructureerd en planmatig werken
Bij voorkeur woonachtig in Amsterdam of omgeving

Voorbeelden van werkzaamheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colleges organiseren en lesmateriaal maken
Begeleiding van maatjes (studenten) van kinderen met FAS
Evalueren en analyseren van projecten voor verbetering
Schrijven van blogs en websiteteksten
Creatieve content maken voor sociale media
Organiseren en voorbereiden van filmlanceringen en exposities
Ondersteuning bij filmopnames en presentaties
Opzetten van crowdfunding campagnes
Vergroten naamsbekendheid en bouwen aan een betrokken community

Het Witte Bos
Stichting het Witte Bos is in 2012 opgericht door Allard de Witte en Joost Bos. Bij elk project staat het
persoonlijk perspectief centraal: échte verhalen van échte mensen die iets te vertellen hebben. Een
project bestaat altijd uit verschillende media die elkaar aanvullen en versterken. Zie meer op
www.wittebos.nl.
Enthousiast? Stuur je CV en motivatiebrief naar liza@wittebos.nl.

