
CDA Internationaal vacature 
Stagiair met een internationale blik 
 
Omgeving 
Per 1 februari zijn wij op zoek naar een stagiair voor CDA Internationaal, de internationale 
afdeling op het partijbureau van het CDA in Den Haag. Het internationaal werk van de partij 
bestaat uit zes onderdelen, te weten de Commissie Buitenland, bijeenkomsten, bilaterale en 
internationale contacten, activiteiten Europese Volkspartij, Europese verkiezingen en de 
Eduardo Frei Stichting. 
 
In deze stage krijg je een uniek kijkje in de keuken in het internationale werk van het CDA, 
leer je de buitenlandse politiek goed kennen en draag je bij aan het zichtbaarder maken van 
internationale onderwerpen in het CDA.  
 
Daarnaast zul je ook de verkiezingscampagne van het CDA landelijk van dichtbij 
meemaken. 
 
Team 
CDA Internationaal bestaat uit de internationaal secretaris/secretaris EFS en de programma 
manager van de EFS. CDA internationaal maakt deel uit van het team ‘Politiek en Bestuur’ 
binnen het CDA partijbureau.  
 
Inhoud 
De stage vindt plaats binnen en in opdracht van CDA Internationaal. De internationaal 
secretaris onderhoudt de contacten tussen het CDA en de Europese Volkspartij, is de 
secretaris van de Commissie Buitenland en is een spin in het web op het partijbureau voor 
allerlei initiatieven die het CDA onderneemt als het gaat om internationale zaken, zoals 
bijvoorbeeld de organisatie van congressen over internationale onderwerpen. In deze stage 
ondersteun je de secretaris in deze taken.  
 
De Eduardo Frei Stichting (EFS) is voor het CDA Internationaal een bijzondere organisatie 
die per jaar ongeveer 50 trainingen organiseert voor politieke partijen in landen aan de rand 
van Europa. De trainingen worden gegeven door vrijwilligers van het CDA met politieke en 
bestuurlijke ervaring. Het doel van de EFS is democratische ontwikkeling, middels de 
versterking van politieke participatie, te ondersteunen. In corona tijd heeft de stichting zich 
gespecialiseerd in het ontwikkelen en geven van online trainingen en zijn digitale initiatieven 
zoals een mentorprogramma en het opnemen van video's een grotere rol gaan spelen. In 
deze stage organiseer je online trainingen en bijeenkomsten, denk je creatief mee over het 
opzetten van online formats, schrijf je artikelen en hou je nauw contact met trainers en 
partners van de EFS in het buitenland.  
 
Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de stage het vergroten van de zichtbaarheid van 
internationale thema’s en het werk van CDA Internationaal binnen het CDA en daarbuiten. 
Dat doe je door internationale ontwikkelingen in de gaten te houden en hierover te berichten 
op sociale media en op de website.  
 



Taken 
● Interviews en artikelen over internationale onderwerpen schrijven of laten schrijven 

voor de communicatiekanalen van het CDA 
● Internationale ontwikkelingen bijhouden 
● Facebook en LinkedIn pagina’s bijhouden en EFS trainers aansturen in het schrijven 

van content voor beide kanalen 
● Website van CDA Internationaal up to date houden  
● Ondersteuning bij de uitvoering van de (online) projecten van de EFS 
● Met voorstellen komen voor (online) bijeenkomsten gericht op het vergroten van de 

zichtbaarheid van CDA Internationaal binnen de partij 
● Schrijven van briefings ter voorbereiding van internationale gesprekken 
● Ondersteuning bij de activiteiten van de Internationaal Secretaris  

 
Functie-eisen: 

● Opleiding op het gebied van internationale betrekkingen, onderwijs of communicatie 
(HBO/WO niveau) 

● Goede beheersing van de Engelse taal 
● Reiservaring hebben, bij voorkeur in Oost-Europa, het Midden-Oosten of 

Noord-Afrika 
● Actief in het CDA (bijvoorbeeld in het CDJA, lokale/provinciale afdeling, een CDA 

netwerk, etc) 
 

Benodigde kennis en kunde: 
● Sterke communicatievaardigheden 
● Vlotte pen 
● Creatief 
● Initiatief nemend 
● Resultaatgerichtheid 
● Zelfstandig 
● Interesse in internationale politiek 

 
Tijd 
4 dagen in de week voor een periode van 6 maanden 
 
Wij bieden 

● Een inspirerende werkomgeving, digitaal of op het partijbureau 
● Een gezellig team van collega’s 
● Een stagevergoeding en een reisvergoeding 

 
 
Je CV en motivatie kun je vóór 15 januari sturen naar de Internationaal Secretaris, Hege 
Knaven (hege.knaven@cda.nl). Voor meer informatie over het werk van CDA Internationaal 
kun je kijken op de websites www.cda.nl/eff & https://www.cda.nl/cda-internationaal/ of de 
Facebook https://www.facebook.com/cdainternationaal. 
 
 


