
 
 
We zoeken een stagiaire met een frisse blik én een visie op jongerencommunicatie.  
  
Jongeren kunnen moeilijk een woning vinden. Daarom bouwen wij ook voor jongeren nieuwe 
woningen. Weet jij hoe en waar we jongeren het beste kunnen bereiken? Help dan mee 
aan onze projecten speciaal voor starters!   
Kan jij ons verder helpen om nieuwe, jonge huurders te laten weten zodat zij op de hoogte 
zijn van onze nieuwe projecten? In je stage bedenk je een strategie gericht op starters en 
(her)starters op de woningmarkt. Ben jij thuis in jongerenplatforms, weet je als geen ander de 
projecten onder de aandacht te krijgen van jongeren (18+) en starters en kan je je strategie 
ook omzetten naar daden, dan zijn we op zoek naar jou!   
  
Heb je een frisse blik en ben je enthousiast en wil je meer leren over volkshuisvesting? Laat 
het ons weten op communicatie@woonforte.nl. We nodigen je graag uit voor een 
kennismaking.   
 
Meer over de organisatie  
Woonforte is een middelgrote woningcorporaties met ruim 10.000 woningen in Alphen aan 
den Rijn, Boskoop, Aarlanderveen en Zwammerdam. Er werken 130 mensen die de 
woningen verhuren, ontwikkelen en beheren. Je vindt ons op www.woonforte.nl. Je vindt ons 
ook Facebook en op Twitter.  
  
Meer over de afdeling  
De afdeling communicatie heeft twee allround adviseurs die de corporate, externe en interne 
communicatie bij Woonforte op de kaart zetten en uitvoeren. Van strategisch advies tot 
social media, van de organisatie van informatiebijeenkomsten tot het schrijven van artikels 
voor de nieuwsbrief.   
Je draait naast je onderzoek mee in het dagelijks werk van de communicatieadviseurs. Dan 
kan je de uitkomsten van je onderzoek gelijk in praktijk brengen.   
  
Kortom, een veelzijdige stageplaats waarin je van alles kunt leren over huren, wonen, 
huurderscommunicatie, bouwplaatsen, omgevingscommunicatie en interne communicatie.    
  
We bieden:  
Een stagevergoeding, een werkplek, een leuk team en leuke Woonfortecollega’s. 
  
Profieleisen student   
Handen uit de mouwen kunnen steken/van aanpakken weten, nieuws- en leergierig, sociaal, 
zelfstandig, kennis van social media, een visie op jongerencommunicatie.  
 
Contactpersonen: Suzan Knipp (manager) en Astrid van der Wal (adviseur). Wil je eerst 
meer weten over de stageplek dan kan je mailen of 
bellen: communicatie@woonforte.nl of via 0172 418 518.  
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