Functieomschrijving Stagiair Nationaal Actieplan Mensenrechten
Functieomschrijving
Als stagiair werk je in een projectteam binnen de afdeling Constitutionele Zaken mee aan de realisatie
van het Nationaal Actieplan Mensenrechten. Met een nieuw actieplan wil de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties de mensenrechtenbescherming in Nederland verder verbeteren. Het plan
beoogt inzicht te bieden in het nationale mensenrechtenbeleid en een gerichte impuls te geven aan de
verwezenlijking van mensenrechten op één of enkele terreinen.
Tijdens de stage help je mee om te onderzoeken op welke terreinen het kabinet de verwezenlijking
van mensenrechten in Nederland verder kan ondersteunen. Dat gebeurt in nauw overleg met
stakeholders van binnen en buiten de overheid. Daarvoor worden verschillende overleggen ingesteld
en organiseren we consultatierondes. Sleutelwoorden daarbij zijn: organiseren, analyseren en
verbinden.
Voorbeelden van concrete stagewerkzaamheden zijn:

Het helpen organiseren van overleggen (plannen, voorbereiden en de verslaglegging);

Het maken en onderhouden van verschillende (mensenrechten)overzichten en het
verzamelen van relevante informatie en correspondentie in het
informatiemanagementsysteem van het Ministerie;

Het analyseren van maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot mensenrechten (denk
bijvoorbeeld aan de digitalisering, vluchtelingenstromen, de decentralisaties in het sociaal
domein of de toename van het aantal demonstraties).
Functie-eisen
Je bent een student Rechten of Sociale Wetenschappen in de masterfase of de afrondende
bachelorfase van je opleiding. Je hebt in het kader van je opleiding of daarbuiten kennis verworven op
het gebied van mensenrechten in Nederland of daarmee anderszins aantoonbare affiniteit.

Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken.

Je bent zelfstandig, flexibel inzetbaar en functioneert goed in teamverband.

Je bent analytisch sterk en kunt goed complexe vraagstukken ontleden.

Je voorstellen zijn helder en concreet en getuigen van omgevingsbewustzijn en inzicht in
haalbaarheid.
Arbeidsvoorwaarden
Dienstverband
Uren per week

Meeloopstage
24 tot 40 uur per week

Bijzonderheden
De stageperiode is in overleg te bepalen. Je werkt 24 tot 40 uur per week.
Contact
Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met Florian van Leeuwen: Florian.Leeuwen@minbzk.nl
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de
democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers
op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en
energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.
Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen
het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt. 'Samen leven en wonen, in een democratische
rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'
Constitutionele Zaken en Wetgeving

De directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) heeft drie hoofdtaken: constitutionele zaken,
wetgeving en juridisch advies. De directie draagt daarbij onder meer zorg voor:

Strategie, beheer en onderhoud van de Grondwet, het Statuut, de algemene wetgeving zoals
de Wet openbaarheid van bestuur en de Gemeentewet, en internationale verdragen en EUwetgeving;

Constitutionele toetsing van (concept)regelgeving, beleid en maatregelen;

Het opstellen van regelgeving waar het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) verantwoordelijk voor is;

Het adviseren over de noodzaak, wenselijkheid en mogelijkheid om door middel van
wetgeving bij te dragen aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen van BZK, en het
adviseren over de toepassing van wetgeving;

Beleidsvorming en wetgeving op het vlak van gelijke behandeling, de bestrijding van
discriminatie en de coördinatie van het rijksbeleid ter zake;

