
 

 

Over SWOV 
SWOV is het nationaal 

wetenschappelijk instituut voor 
verkeersveiligheidsonderzoek.  

Het is de taak van SWOV om met 
kennis uit wetenschappelijk 

onderzoek bij te dragen aan de 
verbetering van de 
verkeersveiligheid. 

4 april 2017 

Gezocht: stagiair of afstudeerder 

Analyse externe inkomsten 
 
Waar? Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 

Verkeersveiligheid SWOV  
Bezuidenhoutseweg 62, 2594 AW Den Haag 

Hoe lang? 10 weken tot 5 maanden 
Wanneer? start in overleg 
 
Waarom dit onderzoek? 
SWOV acquireert sinds enkele jaren meer externe opdrachten 
naast de reguliere jaarlijkse subsidie. Deze opdrachten hebben een 
andere dynamiek dan de subsidie, kennen meer onzekerheden 
maar vragen altijd om de juiste expertise. De opdrachten vragen 
dus om flexibiliteit, maar de opbouw van expertise kost tijd en is 
niet zo flexibel. Voor een optimale afstemming tussen beide willen 
we (nog) meer inzicht in timing, aard en omvang van de acquisitie 
en in de uitvoering van de opdrachten.  
 
Wat houdt de stage/afstudeeropdracht in? 
De stagiair zal een analyse maken van externe opdrachten. Hierbij 
gaat het om het achterhalen van antwoorden op vragen zoals: 
• Wanneer worden de opdrachten afgegeven? 
• Wat betekent dat voor de verwachting aan opdrachten voor 

het betreffende jaar?  
• Zijn er verschillen tussen typen klant (markten), qua 

benadering, resultaat en proces? 
• Wat is het resultaat van externe opdrachten, hoe ontstaat het 

en hoe kan het verbeterd worden? 
Verder is er ruimte voor eigen inbreng om nadere analyses uit te 
voeren. Het resultaat van de stage/afstudeeropdracht moet een 
advies zijn waarmee de organisatie haar plannings- en 
acquisitieproces kan verbeteren. 
 
Wie zoeken wij? 
• een 3e- of 4e-jaars student Bedrijfskunde of Economie 
• die goed zelfstandig maar ook samen kan werken 
 
Heb je interesse? 
Dan kun je per e-mail contact opnemen met Rob Eenink, 
afdelingshoofd Bedrijfsvoering, rob.eenink@swov.nl of met de 
personeelsadviseur Nicolette van Groen 
(nicolette.van.groen@swov.nl) 
 
Meer informatie over SWOV kun je vinden op www.swov.nl  
 
 

Wat bieden wij? 
Een stageplaats in een gerenommeerd 
interdisciplinair wetenschappelijk 
instituut voor verkeersveiligheid. Bij 
SWOV werken het hele jaar door 
diverse stagiaires aan het SWOV-
onderzoek. De sfeer is open, collegiaal 
en positief-kritisch. Kortom, een zeer 
geschikte omgeving om werk- en 
onderzoekservaring op te doen op een 
praktisch-relevant en interessant 
werkterrein. Bij aanvang van je stage 
wordt een duidelijk stageplan met je 
afgesproken. Tijdens de stage wordt er 
volgens dit plan gewerkt, en worden 
ook jouw persoonlijke leerdoelen goed 
in de gaten gehouden. Tijdens je stage 
word je vanzelfsprekend ondersteund 
door een ervaren begeleider uit onze 
organisatie. Je maakt deel uit van een 
multidisciplinair team. 
 
Vergoeding 
Reiskosten kunnen worden vergoed 
tot maximaal € 200,= per maand.  
De stagevergoeding is maximaal 
€ 424,50 per maand. 
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