
 

Bureau Wijland, partner in diversiteit en duurzaamheid  
Prins Hendrikstraat 7 | 6521 AV Nijmegen | www.bureauwijland.nl 

 

Stagiair(e) / vrijwillig(st)er 
Programmaontwikkeling Kleurrijk Groen – Bureau Wijland 

 
Bureau Wijland is een project- en adviesbureau op het gebied van diversiteit en 
duurzaamheid. Wij werken toe naar een duurzame verbinding tussen de verschillende 
groepen in de samenleving, en werken hiervoor met en voor overheden, organisaties en 
bedrijven.  
Eén van de programma’s van Bureau Wijland is Kleurrijk Groen. Hiermee streven wij ernaar 
diverse gemeenschappen te betrekken bij duurzaamheid en natuur. Om dat te bereiken 
werken we nauw samen met leden van ons Netwerk Kleurrijk Groen en ondersteunen wij hun 
initiatieven in de wijken die een brug slaan tussen diversiteit en duurzaamheid. De leden van 
het netwerk werken enerzijds aan het informeren en bewust maken van hun achterban en 
anderzijds als adviseurs van diverse natuur- en milieuorganisaties.  
 
Wij zijn op zoek naar een stagiair(e)/vrijwillig(st)er voor minimaal 16 uur per week. Start in 
september, of anders in overleg. Werkdagen  en werktijden worden in overleg vastgesteld. 
Als stagiair(e)/vrijwillig(st)er help je mee bij de ontwikkeling van Kleurrijk Groen en coördineer 
je het programma en alle andere voorkomende werkzaamheden, zoals overleg tussen leden 
van het netwerk 
 
Wij vragen: 

• Kennis van en/of affiniteit met diversiteit en duurzaamheid; 
• Affiniteit met milieu en maatschappij gerelateerde vraagstukken; 
• Nieuwsgierigheid en cultuur-sensitieve houding; 
• Ambitie zich in de toekomst in te zetten voor sociale aspecten van duurzaamheid; 
• Communicatieve en organisatorische vaardigheden; 
• Ervaring in projectwerkzaamheden. 

Wij bieden: 
• De kans om kennis te maken met diverse groepen met een migratieachtergrond in de 

regio; 
• Ervaring op te doen hoe bijgedragen kan worden aan het vergroten van 

betrokkenheid van kleurrijke groepen aan natuur, milieu en duurzaamheid; 
• Flexibele uren; 
• Kennismaking met een breed netwerk; 
• Kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement; 
• Een werkplek in een inspirerende werkomgeving; 
• Een maandelijkse vergoeding; 
• Stage bij Bureau Wijland biedt mogelijkheid om je te oriënteren in de diversiteit- en 

duurzaamheidssectoren. 

Interesse? 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jitske Broers, projectcoördinator Kleurrijk 
Groen. Stuur je motivatiebrief en CV onder vermelding van ‘Vacature Kleurrijk Groen’ 
naar: kleurrijkgroen@bureauwijland.nl 
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