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Stage Gedragspsychologie 
 
Voor de periode sep 2021 – jan 2022 zoeken wij een stagiair (meelopen of 
afstuderen) gedragspsychologie of soortgelijke richting die bij wil dragen aan 
het realiseren van maatschappelijke impact.   
 
 
Vraagstukken 

Binnen Lentekracht houden wij ons bezig met een breed scala aan thema’s op het gebied van 
duurzaamheid: circulaire economie, leefbaarheid, participatie en mobiliteit. Projecten waar wij op dit 

moment aan werken zijn bijvoorbeeld Afvalcoach Nijmegen en Team Afvalloos Maastricht (afval en 

gedrag), Groen Doen! (duurzame bewonersinitiatieven), inzameling swill in binnensteden (mobiliteit), 
Samen Blokje Omdenken (jongeren, natuur en gezondheid) en Circulaire Kickstart (circulaire 

economie stimuleren binnen MKB). 
 

 

Wat wij je bieden 

• Ervaring met innovatieve duurzaamheidsopgaven;  

• Een interessante inkijk in het reilen en zeilen van projecten met diverse stakeholders; 

• Zelfstandig werken binnen een projectteam; 

• Intensieve begeleiding en talentontwikkeling; 

• Een groot netwerk van professionals; 

• Een platte, dynamische organisatie waarin je kan doorgroeien. 
 

 
Over jou 

• Je bent ondernemend en creatief; 

• Je bent graag vernieuwend bezig; 

• Het kan jou niet complex genoeg zijn; 

• Je wilt duurzaamheid praktisch maken; 

• Je kan goed omgaan met deadlines; 

• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit; 

• Je streeft altijd naar het hoogst haalbare. 

 
 

Lijkt het jou interessant om samen met ons aan de slag te gaan? Stuur dan een mail met korte 

motivatie en cv naar info@lentekracht.com. 
 

 
Over Lentekracht 
Wij realiseren maatschappelijke impact voor overheden en MKB. Met onze diensten dragen wij bij aan 
een betere omgang met afval en grondstoffen, reductie van zwerfafval, inclusiviteit, verhoogde 
participatie en schone en bereikbare binnensteden. Vragen waar wij antwoorden voor bieden zijn 
bijvoorbeeld: hoe kunnen we beter gft scheiden en verwerken? hoe realiseren we met bewoners 
klimaatbestendige wijken en hoe kan een fietstaxi een duurzaam alternatief zijn voor vervoer in en 
naar het stadscentrum? Ons motto hierbij is gewoon doen! Samen met alle betrokkenen de schouders 
eronder om met innovatieve oplossingen de duurzame samenleving van morgen te realiseren. 
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