
 

 
VACATURE STAGE HEALTH IMPACT BONDS 
 
JOUW FUNCTIE 
Als stagiair(e) ga je bij Society Impact aan de slag voor het Health Impact Bond lab (HIBlab). Het HIBlab 
is een samenwerkingsverband waarin verschillende partners samen werken aan de ontwikkeling van  
Health Impact Bonds (HIBs). In het HIBlab werken de aangesloten partners aan concrete casussen, 
kennisontwikkeling en het slechten van belemmeringen voor de totstandkoming van dit innovatieve 
financieringsarrangement. Het leuke aan deze functie is dat je werkt aan een veelbelovend innovatief 
concept en met veel verschillende partijen in de markt (waaronder overheden, vermogensfondsen, 
banken en zorgondernemers) mag samenwerken. 
 
Jouw hoofdtaken tijdens de stage zullen zijn: 

 Communicatie: met alle betrokken partners van het HIBlab en met de buitenwereld; 

 Marketing: activiteiten gericht op de promotie van het HIBlab en Society Impact; 

 Media online en offline: het bijhouden van de website, via diverse social media kanalen en 
nieuwsbrieven 

 Kwalitatief en kwantitatief onderzoek: het verkennen van mogelijkheden voor het tot stand 
brengen van een HIB. 

 
JOUW PROFIEL 

 HBO/WO opleidingsniveau; bij voorkeur enige kennis van het Nederlandse zorglandschap  

 Affiniteit met sociaal ondernemerschap, financiering en/of maatschappelijke vraagstukken is 
een pre 

 Enthousiast, creatief en je hebt een vlotte pen 

 Onderzoekend en assertief 

 Je beheerst de standaard Microsoft Office programma’s. Ervaring met programma’s als 
Wordpress, Sharepoint en social media is een pré. 

 
WIJ BIEDEN 
Een (werkervarings-)stage voor minimaal drie dagen per week voor een periode van ten minste vier 
maanden, waarbij je zo snel als mogelijk begint. Daarnaast ontvang je een stagevergoeding en indien 
nodig worden je reiskosten vergoed.  
 
DE ORGANISATIE 
Stichting Society Impact is een inclusief platform voor samenwerkende partijen – o.a. banken, 
filantropen, private equity funds, zorgverzekeraars, pensioenfondsen, overheid en ondernemers – om 
gezamenlijk maatschappelijke urgente vraagstukken aan te pakken via sociaal ondernemerschap. 
Dit doen wij door innovatieve financieringsarrangementen, zoals de Social Impact Bond en de Health 
Impact Bond, te ontwikkelen voor ondernemers in en voor de publieke zaak. Het platform richt zich op 
sociale vraagstukken op het terrein van zorg (care en cure), arbeidsparticipatie, schuldhulpverlening, 
integratie, leefbaarheid en onderwijs. 
 
Bij Society Impact werk je in een klein enthousiast team samen aan uiteenlopende projecten. Iedereen 
draagt vanuit zijn of haar eigen kracht bij en wanneer het nodig is ondersteunen we elkaar. 
 
MEER WETEN 
Neem dan contact op met Imre Vellenga op 070-2400822 of imre@societyimpact.nl 

http://www.dosertestserver.nl/hiblab
http://www.dosertestserver.nl/hiblab
http://www.societyimpact.nl/wp-content/uploads/2016/02/Society-Impact-Health-Impact-Bond.pdf
mailto:imre@societyimpact.nl

