
  

 

 Gezocht: Stagiair Data Analist (32-40 uur) 

Ben je bijna klaar met je opleiding en ben je op zoek naar een uitdagende stage? Ben 
je geïnteresseerd in en bekend met data analytics en business intelligence? Zit je vol 
energie en wil je impact realiseren? Dan biedt deze stageplek als Data Analist van The 
Alignment House jou een niet te missen kans.    

Wie zijn wij?  
 
Wij zijn een klein, informeel consultancykantoor. Ons pand bevindt zich midden in het 
Groene Hart, in het prachtige stadje Oudewater. Onze consultants zijn jong en ambitieus 
met een grote diversiteit in studieachtergrond. De sfeer op ons kantoor is laagdrempelig en 
dynamisch. Collega’s staan er altijd voor open om jou op weg te helpen en om feedback te 
geven en ontvangen.  

Bekijk hier het filmpje van de opening van ons nieuwe pand afgelopen zomer.  
 
Wat doen wij?  

The Alignment House helpt organisaties om zich strategisch te positioneren. Alleen of in 

samenwerkingsverband. Ook helpen wij organisaties hun merkbelofte waar te maken in 
alles wat zij doen. Wij noemen dit ‘alignment’. Door onze aanpak zijn wij in staat om 
organisaties op een vernieuwende, soms confronterende manier, naar hun eigen 
organisatie en markt te laten kijken. Wij werken voor maatschappelijke organisaties en 
samenwerkingsverbanden – zoals bibliotheken, welzijnsinstellingen en gemeenten – maar 
ook voor bijvoorbeeld zorginstellingen en zakelijke dienstverleners. 

Wat is Public Intelligence? 

The Alignment House werkt altijd op basis van een stevig feitenfundament van het 
verzorgingsgebied van onze opdrachtgevers. Wij noemen dit Public Intelligence (PI): 
inzichten in behoeften en percepties van de inwoners van het gebied en in de lokale 
sociaaleconomische en maatschappelijke structuren en dynamiek.  

Wat heeft The Alignment House te bieden? 

We bieden jou de mogelijkheid om daadwerkelijk impact te hebben op onze 
dienstverlening. Als ondernemende stagiair krijg je de mogelijkheid om bij te dragen aan 
onze verdere professionalisering op het gebied van PI. Je licht onze analyse- en 
werkmethodes door en doet concrete aanbevelingen om deze te verbeteren. Daarnaast 
werk je actief mee aan innovatie en productontwikkeling: je beoordeelt databronnen en 
bent in staat om deze te integreren in een gebruiksvriendelijk dashboard. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CIZEirsoRrA


 

Wat houdt je stage in? 

De speerpunten van je stage zijn proces, data en technologie: 

• Proces: je onderzoekt onze werkmethodes en processen en doet 
verbetervoorstellen. Vervolgens ontwerp en implementeer je het proces tot een 
framework; 

• Data: je identificeert, analyseert en beoordeelt alle relevante databronnen, zowel 
beschikbare als mogelijk nieuwe bronnen. Je ontwikkelt en implementeert een 
geïntegreerde dataset;  

• Technologie: vanuit het proces en de data draag je bij aan een dashboard 
oplossing.  

• Je test de resultaten in de praktijk; we kunnen met een van onze klanten een 
testcase opbouwen.  

• Daarnaast is het mogelijk om mee te werken op lopende projecten op het gebied 
van public intelligence. 

Waar kom je terecht? 

In het historische Oudewater staat ons House, waar gedreven professionals interdisciplinair 
samenwerken. Een plek van verbinding, broedplaats voor creativiteit, werkplaats voor 
concrete acties en ontmoetingsplek voor grensverleggend denken.  
 

Wat vragen wij van jou? 

• Passie voor data maar vooral voor de inzichten die vanuit data kunnen worden 
gerealiseerd; 

• Affiniteit met strategische marketing, positionering en maatschappelijke 
vraagstukken; 

• Hbo- of wo-opleiding, bijvoorbeeld bedrijfskunde, informatica of econometrie; 
• Je beschikt over sterk analytisch denkvermogen; 
• Creatief in het vinden van relevante oplossingen voor de klant. Je hebt veel kennis 

van processen, data en technologie, maar de klant staat altijd voorop en is leidend; 
• Je kunt goed zelfstandig werken, hebt doorzettingsvermogen en werkt graag in een 

cultuur waar open feedback vanzelfsprekend is; 
• Je bent enthousiast en hebt een representatieve uitstraling. 

Wat wij verder te bieden hebben? 

• Goede stagevergoeding en reiskostenvergoeding 
• Flexibele werktijden 
• Actieve begeleiding en coaching 
• Een enthousiast en jong team 
• Na een succesvolle afronding van je stage, uitzicht op een baan 
• In overleg is de stage in te vullen als afstudeer- of meewerkstage 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marinde Beek, 
06-37438517 of m.beek@alignmenthouse.nl. 


