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Datum: 10 oktober 2022 

Onderwerp: stagiair (m/v/x) 
Organisatie: Rekenkamer Rotterdam  
Project: onderzoek ‘groene buitenruimte’  
Locatie: Rotterdam of vanuit huis  
Start project : januari of februari 2023  
Duur stage: 4 tot 6 maanden  
Aantal dagen per week: 4 dagen per week  
Vergoeding: er is een stagevergoeding van € 500 bruto p.m. (o.b.v. 36 uur) en gedeeltelijke 
reiskostenvergoeding (OV). 
Type stage: meewerkstage (WO) 

Omschrijving  
Organisatie  
De Rekenkamer Rotterdam is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat de doelmatigheid, 
de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het beleid en bestuur van de gemeente 
Rotterdam onderzoekt. Zij doet dit ten behoeve van de gemeenteraad die daarmee haar 
kader stellende en controlerende rol kan versterken. Rapporten van de rekenkamer zijn 
daarmee meer dan onderzoeksverslagen. Ze bedienen het hoogste bestuur van de 
gemeente. De rapporten van de Rekenkamer Rotterdam worden zeer serieus genomen. Ze 
worden gebruikt in het politieke debat tussen raad en college en ambtenaren gebruiken de 
rapporten om ervan te leren. De rekenkamer bepaalt zelf wat zij onderzoekt en hoe het 
onderzoek wordt uitgevoerd. Daarnaast kunnen de gemeenteraad en het college van B en 
W om een onderzoek verzoeken, wat met enige regelmaat ook gebeurt. 

De onderzoeken van de Rekenkamer Rotterdam kunnen over van alles gaan. Over het 
woonbeleid, de aanpak van ondermijnende criminaliteit, welzijnswerk voor jongeren of groen 
in de stad. Als medewerker van de Rekenkamer Rotterdam doe je interdisciplinair 
onderzoek en ben je een generalist die continu nieuwe onderwerpen en uitdagingen oppakt. 
De variëteit in onderzoeken maakt dat de achtergrond van onze onderzoekers ook erg 
verschilt. Bij ons werken bijvoorbeeld een sociaal wetenschapper, een registercontroller, een 
data-analist, een bestuurskundige en een cultureel geograaf. 

De Rekenkamer Rotterdam werkt ook voor vijf regiogemeenten, namelijk Albrandswaard, 
Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Lansingerland. Dat 
betekent dat onderzoekers ook bij deze gemeenten onderzoek doen, wat verder bijdraagt 
aan de variatie in werkzaamheden. 

Onderzoekomschrijving   
De rekenkamer is voor het onderzoek naar de groene buitenruimte in de gemeente 
Rotterdam op zoek naar een stagiair. De onderzoeksopzet is in mei 2022 gepubliceerd 
en verkeert momenteel in de dataverzamelingsfase. Het onderzoeksrapport zal naar 
verwachting in het vierde kwartaal van 2023 aan de raad worden aangeboden. Het 
onderzoeksteam bestaat vooralsnog uit drie medewerkers: mw.Yiman Fung (projectleider), 
dhr. Ruben Knoester (onderzoeker) en mw. Daisy de Vries (onderzoeker)  

https://rekenkamer.rotterdam.nl/wp-content/uploads/2022/05/RO2201-opzet-groene-buitenruimte.pdf
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Met dit onderzoek beoogt de rekenkamer inzicht te geven in: 
• de waarde van de groene buitenruimte voor klimaatadaptatie en bewoners;
• welke manier de gemeente bij vergroening rekening houdt met het beheer en

financiering van de groene buitenruimte.

Zoals nader in de onderzoeksopzet is beschreven bestaat het onderzoek uit vijf deelvragen. 
Deze hebben betrekking op: 

1. (de ontwikkeling van) het areaal aan groen in de gemeente;
2. het (type) groen dat recentelijk is toegevoegd;
3. hoe dit recent toegevoegde groen bijdraagt aan klimaatadaptatie;
4. hoe bewoners het groen beoordelen;
5. hoe het beheer de financiering van het groen is ingericht.

Werkzaamheden 
Vooral bij het vierde onderwerp, bewonersbeleving, is ondersteuning door een stagiaire 
gewenst. Daarnaast is het ook mogelijk om aan de slag te gaan met andere onderwerpen 
zoals de onderwerpen klimaatadaptatie, financiering en beheer. 

Het onderzoek biedt jou als stagiair(e) de mogelijkheid om in teamverband mee te werken 
aan allerlei onderzoekwerkzaamheden. Voorbeelden zijn het voorbereiden en uitvoeren van 
enquêteonderzoek  onder bewoners, het deelnemen en uitwerken van interviews en 
documentenanalyses. De stagiair(e) draait volwaardig mee in het onderzoeksteam, dat 
onder de verantwoordelijkheid van een projectleider opereert. Indien wenselijk of nodig, kan 
het zijn dat je ook enkele werkzaamheden verricht ten behoeve van andere 
onderzoeksprojecten. 

Jouw profiel 
• je bent als bachelor- of masterstudent ingeschreven aan een universiteit;
• je hebt interesse in het doen van onderzoek, het analyseren van data, informatie en

gegevens, de groene buitenruimte en bewonersbeleving;
• je vindt het leuk om in een team samen te werken en je hebt goede communicatieve

en schriftelijke vaardigheden;
• het is een pré als je kennis hebt van bewonersbeleving en de groene buitenruimte,

wat bijvoorbeeld kan blijken uit jouw studierichting of extra curriculaire activiteiten.

We nodigen iedereen uit om te solliciteren, ongeacht je leeftijd, achtergrond, gender, van wie je 
houdt, je geloof en je arbeidsmarktmogelijkheden. 

Praktische zaken 
• in je werkzaamheden word je ondersteund door een stagebegeleider die ook in het

onderzoeksteam opereert.
• het betreft een meewerkstage van een periode van 4 tot 6 maanden voor 4 dagen

per week.
• de startdatum wordt bepaald in overleg, bij voorkeur start de stage in januari of

februari 2023.

Interesse? 
Stuur dan een korte motivatiebrief met cv (inclusief je cijfergemiddelde) 
naar mevrouw Yiman Fung. Ook voor meer informatie over de 
stageplaatsen bij de Rekenkamer Rotterdam kun je contact opnemen met 
mw. Yiman Fung: 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Contactgegevens : 
Contactpersoon: mevrouw Yiman Fung 
Postadres:  postbus 70012 
Postcode + Plaats: 3000 KP Rotterdam 
Bezoekadres: Meent 94 
Telefoon: 010-2672454/06-43249643 
E-mail: y.fung@rekenkamer.rotterdam.nl
Website: www.rekenkamer.rotterdam.nl 

http://www.rekenkamer.rotterdam.nl/

