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We zijn op zoek naar een stagiair die het leuk vindt om samen met ons de 
voorbeeldenkaart van het Kennisportaal Klimaatadaptatie naar een hoger 
niveau te tillen. 
 
Wat ga je onderzoeken? 
CAS beheert het Kennisportaal Klimaatadaptatie, dé informatiebron voor iedereen 
die werkt aan klimaatadaptatie. Het portaal bevat onder andere een 
voorbeeldenkaart. Deze kaart geeft een inkijkje in wat er in de praktijk allemaal 
gebeurt aan klimaatadaptatie. Je vindt hier ruim 300 voorbeelden: van 
adaptatiestrategieën tot uitgevoerde maatregelen. De kaart is bedoeld als 
inspiratiebron voor iedereen die met klimaatadaptatie aan de slag gaat. Maar biedt 
de kaart genoeg inspiratie? Is hij gebruiksvriendelijk? En sluit hij goed aan bij de 
wensen van gebruikers? Dat willen we graag samen met jou onderzoeken.  
 
Wat levert de stage jou op? 
Als kennisorganisatie biedt stichting CAS jou de mogelijkheid om onder begeleiding 
van onze experts ervaring op te doen in te praktijk. Daarnaast word je betrokken bij 
de alledaagse activiteiten in onze organisatie. Tijdens je stage bij CAS heb je de 
mogelijkheid om het beste uit jezelf te halen in een jonge, flexibele organisatie. En je 
werkt samen met experts op het gebied van klimaatadaptatie. 
 
Welke vergoeding krijg je? 
We stellen voor deze stage een stagevergoeding beschikbaar van € 300,- bruto per 
maand, inclusief eventuele reiskosten. 
 
Wie zoeken wij? 
We zijn op zoek naar een enthousiaste en leergierige afstudeerstudent die zich in het 
profiel hieronder herkent: 
 
- Je volgt een relevante HBO- of WO-opleiding en je hebt affiniteit met het onderwerp 
klimaatadaptatie. 
- Je bent ambitieus en energiek. 
- Je neemt verantwoordelijkheid en durft initiatief te tonen. 
- Je kunt goed individueel én in een team werken. 
- Je kunt minimaal 1 dag in de week op ons kantoor in Bussum werken. 
- Je bent beschikbaar voor een periode van 4 tot 6 maanden. 
 
Geïnteresseerd? 
Mail je cv en een brief waarin je uitlegt wat jou motiveert om met deze stageopdracht 
aan de slag te gaan naar menno@climateadaptationservices.com.   

http://www.klimaatadaptatienederland.nl/

