
 

 
 

Stage bij het Veteraneninstituut – Bevrijdingsfestivals 

 
Studeer jij communicatie en ben je een organisatietalent? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Voor het initiatief ‘Speeddaten met een veteraan’ zijn we op zoek naar iemand die de schakel tussen 

de organisatieteams wil zijn, maar ook een creatieve geest heeft op het gebied van communicatie. 

 

Op 4 en 5 mei staat Nederland stil bij de Tweede Wereldoorlog. We herdenken en vieren vrijheid door 

heel het hele land.  Het Veteraneninstituut (Vi) is al een aantal jaar betrokken bij verschillende 

onderdelen van de herdenking en viering. De inzet en ervaringen van veteranen zijn onlosmakelijk 

verbonden aan vrijheid. Sinds 2 jaar kan iedereen speeddaten met een veteraan op 1 van de 14 

bevrijdingsfestivals. Wat betekent vrijheid? Wat zijn de ervaringen? De reacties van publiek, media en 

veteranen zijn allemaal zeer enthousiast.  

 

  

 

Jij als stagiair bent een belangrijke spin in het web rondom het project ‘Speeddaten met een veteraan’. 

Je bent het aanspreekpunt voor de bevrijdingsfestivals, die elk een eigen organisatie hebben. 

Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor logistieke invulling van alle festivals. Denk daarbij aan: 

1. In aanloop naar de festivals meedenken over de invulling (campagne ‘Vrijheid powered by 

veteranen’ en PR)  van de aanwezigheid van het Vi op de bevrijdingsfestivals;  

2. Het coördineren van het inrichten van de diverse Vi-locaties (inclusief plattegrond), o.a. 

inrichting van de locatie en catering; 

3. Inventariseren van andere activiteiten op de verschillende festivals waarbij het Vi kan 

aanhaken met ‘Speeddaten met een veteraan’;  

4. Communicatie-uitingen voorafgaande aan en op de festivals bedenken en regelen;  

5. Mede-organiseren van voorbereidingsbijeenkomsten voor de meer dan 100 vrijwilligers 

voorafgaande aan de bevrijdingsfestivals, zoals briefing speeddatende veteranen; 

6. Het maken van een draaiboek voor het project.  

De looptijd van de stage is van februari tot (en met) juni. 

Solliciteren doe je door een mail te sturen met je C.V. en een motivatiebrief naar 

l.v.groenestijn@veteraneninstituut.nl.  

Je ontvangt een stagevergoeding. Kijk op de website van het Veteraneninstituut voor meer informatie 

over alle activiteiten van 4 en 5 mei.  

Voor vragen kan je bellen met Nelleke Rienstra – Hoofd Communicatie – 088 334 00 20. 

 

We zien je sollicitatie graag tegemoet!  
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