
 
 

 

 

 

 
 

 

INVOLVE ZOEKT AFSTUDEERDER 
 

Studeer jij Communicatie? Psychologie? 
Sociologie? Bedrijfskunde? En heb je interesse in 
hoe de wereld om ons heen nu verandert met 
digitaal werken? En hoe na corona de manier 
van werken in organisaties verder gaat? Lees 
dan vooral even verder!  

 

Involve ontwikkelt en deelt al jaren actief kennis. 
Dat doen we ook graag samen met studenten. 
We bieden een afstudeerder graag de kans om 
met ons, in onze praktijk, kennis te ontwikkelen. 
Dus zit jij in je laatste of voorlaatste jaar van een 
opleiding in Psychologie, Sociologie, 
Bedrijfskunde of Communicatie en zoek je een 
stage- of afstudeeropdracht? We kunnen je hulp 
goed gebruiken bij een heel actueel onderwerp.   

 

Thuiswerken als basis 
COVID heeft ons werkende leven volledig 
overhoop gegooid. De manier van (samen)werken 
in organisaties is veranderd. Het uitgangspunt dat 
thuiswerken nu de basis is, was voor veel 
organisaties nieuw. Vanaf het begin van de 
coronacrisis zijn we samen met zusterbureau 
Evolve de impact op de manier van werken, 
manier van veranderen en manier van 
communiceren in kaart gaan brengen. 

Vooruitkijkend naar de toekomst, zoeken we naar  
een optimale balans in communicatie en 
interactie als mensen deels op afstand en deels 
op locatie bij elkaar werken. We spreken dan over 
een hybride organisatie: een organisatie waarin  

 

 

 

(een deel) van de medewerkers in verschillende 
samenstellingen thuis en op (verschillende) 
werklocaties werkt.  

We weten nu, na bijna één jaar, dat er veel meer 
mogelijk is in op afstand en digitaal werken dan 
we vooraf dachten. En dan vooral als het gaat om 
zaken die eenvoudig zonder persoonlijke 
afstemming gaan. Maar als dat anders is, wat 
dan?   

We willen graag op zoek naar hoe je het beste 
hybride kunt samenwerken. Hoe organiseer je dat 
op de meest effectieve manier? Hoe help je 
medewerkers en managers om dat wat hybride 
werken specifiek vraagt goed op te pakken? Wat 
leert de wetenschap ons hierover? Allemaal 
elementen die samen zorgen voor goede hybride 
samenwerking. Ga jij daar samen met ons naar op 
zoek? 

Wat we je bieden 

• Begeleiding om onze onderzoekwens te 
verdiepen; 

• Een stageovereenkomst;  

• Werkzame uren en duur in overleg;  

• Mogelijkheid om ook mee te werken in onze 
vraagstukken bij klanten – dat heeft 
natuurlijk impact op de duur en beschikbare 
tijd voor je stage. 

 

We hebben een uitgebreide beschrijving 
beschikbaar van onze vraag. En stemmen graag 
met je af wat jouw universiteit of hogeschool 
vraagt voor een stage of afstuderen en hoe we 
beide vragen kunnen verbinden. 

 

Ben je geïnteresseerd? Neem dan gerust contact 
met ons op via info@involve.eu, tot snel!

 

https://www.evolve.eu/
https://www.involve.eu/wp-content/uploads/2021/03/Involve-opdrachtbeschrijving-stagiair-hybride-organisaties.pdf
mailto:info@involve.eu

