
 

 

Aanmeldformulier stageplaatsen 

 stagemaand maart 2019 

Ook in 2019 willen wij stages aanbieden uit een grote verscheidenheid aan sectoren, 
zoals woningcorporaties, zakelijke & financiële dienstverlening, gemeenten, 
bouw & vastgoed, sociaal domein etc. 

Lijkt het jou leuk om iemand te ontvangen en te vertellen over jouw bedrijf en jouw 
werkzaamheden?  
Dat kan! Je kunt een stageplaats aanbieden door dit formulier in te vullen en het formulier als 
word-document uiterlijk 3 december 2018 te mailen naar stage@projectloopbaan.nl. 
 
 

Naam van jouw corporatie: Kennemer Wonen  

Naam stagebegeleider:  Elly Welp        

Functie:   Adviseur informatie- en procesmanagement   

E-mail:    ewelp@kennemerwonen.nl    

Telefoonnummer:  0728222913     

 

Stageplek 

Functietitel:  Implementatie AVG/ Coördinatie Klanttevredenheidsonderzoeken/ Coördineren 

strategische en tactische dashboards  

Afdeling:  Bedrijfsvoering Staf 

Aantal stageplaatsen: 1 

Duur van de stage: hakve  

 
Omschrijving van de stage: 
Maak kennis met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en wat dat allemaal behelst voor een 
organisatie. Waar haal je kennis vandaan en hoe ga je om met vragen over de AVG van huurders of 
collega’s. Of maak kennis met het proces meten klanttevredenheid. Wie zijn daarbij betrokken, hoe lopen 
de lijnen en wat doe je met de resultaten? Of maak kennis met het maken van een dashboard in Power BI. 
Op dit moment zijn we dit aan het implementeren en hebben we nog weinig ervaring met dit dashboard 
maar wellicht interessant om te zien hoe het werkt. 
 
Stagedag(en): 
Liefst op een vrijdag ergens tussen 8.00u en 16.30u. Ik kan mij voorstellen dat bij interesse van 1 
onderwerp er geen 4 uur nodig is. Ik zou dan rekenen op 2 uur per onderwerp. Wellicht is dit te 
combineren met een stage bij één van mijn collega’s 
 

Als je meer informatie wilt of vragen hebt neem dan contact op met de 

stagecoördinator van jouw corporatie of met de werkgroep: 

Karen Sinnema – ksinnema@woonstichtinglangedijk.nl / tel. 06 - 3913 9725 

Karin Kuiper – k.kuiper@dewoonschakel.nl 
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