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Vacature programmamanager studiereizen 
 

Over Coincide: 
Coincide is een klein organisatiebureau gespecialiseerd in het organiseren van studiereizen voor het 
topmanagement in de zorgsector. De reizen duren gemiddeld drie dagen tot een week en bestaan uit een 
intensief bedrijfsbezoekprogramma gecombineerd met diverse interne discussiesessies. De studiereizen hebben 
als doel het vergroten van kennis, het ontwikkelen van nieuwe ideeën en het versterken van het onderlinge 
netwerk. Coincide staat binnen de gezondheidssector bekend om haar kwalitatief hoogstaand internationale 
netwerk, goed samengestelde deelnemersgroepen, sterke programma’s en een perfecte organisatorische 
uitvoering.  
 

Functie omschrijving 
Vanaf september 2020 staan er verschillende studiereizen op het programma en hebben wij een 
(afstudeer)stage of werkervaringsplek beschikbaar.  
 
Je werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit online onderzoek doen naar bedrijven en de juiste personen 
binnen deze bedrijven die wij willen spreken en ontmoeten tijdens en voor de studiereis. In nauwe 
samenwerking met de programmamanager zal je contacten gaan leggen met deze bedrijven/personen. Alle 
verzamelde informatie en contactmomenten dienen nauwkeurig te worden gedocumenteerd. Uiteindelijk zal er 
een mooi programma voor de studiereis uit voortkomen. De verzamelde informatie wordt gedeeld met de 
deelnemers en komt in het programmaboek; ook dit zal jij verzorgen.  
 
Voordat de daadwerkelijke reis plaatsvindt, die jij ook ter plaatse zult begeleiden, zul je zeer waarschijnlijk een 
keer naar het desbetreffende land gaan om ervoor te zorgen dat jij jouw weg naar de te bezoeken bedrijven 
kunt vinden. 
 
Tijdens de reis ben je een manusje van alles en help je o.a. bij het ontvangen van de deelnemers op Schiphol, 
begeleiden van de zakelijke afspraken, verzamelen van presentaties & visitekaartjes, distribueren van cadeaus 
voor de bedrijven, klaarzetten van presentaties in de meeting room en het helpen oplossen van allerlei last 
minute wijzigingen en uitdagingen etc. 

 
Werkzaamheden bestaan o.a. uit: 
• onderzoek doen naar een buitenlands zorgsysteem (incl. onderzoeksverslag) 

• assisteren van de programmamanagers 

• assisteren van de projectmanager 

• het verzamelen en opvragen van achtergrondinformatie 

• profielen schrijven over de bedrijven en sprekers die we bezoeken 

• samenstellen van programmaboeken 

• assisteren op locatie tijdens de reizen 

• regiewerk van het Coincide magazine 
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Functie-eisen 
• goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

• goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift 

• je bent gestructureerd, accuraat en nauwkeurig 

• je bent representatief 

• je bent praktisch en bereid om door te pakken 

• je hebt pit en bent niet bang om er op uit te gaan 

• je voelt je thuis in een groep van bestuurders en academici 

 
Wat bieden wij: 
• werken in een klein en gezellig team 

• mooi kantoor in Amsterdam Oud-Zuid 

• directe on-the-job begeleiding 

• stagevergoeding (in overleg) 

• netwerkmogelijkheden 

 
Projecten in 2020: 
• 13-20 september, virtual care reis, Verenigde Staten 

• 29 september-2 oktober, beleidsreis zorg en welzijn, Edinburgh 

• 8 oktober, masterclass wonen & zorg, Breukelen 

• 4-6 november, preventiereis, Kopenhagen 

• 11-13 november, studiereis wonen & zorg, Finland 

• 9 december, masterclass wonen & zorg, Weesp 

• 12-15 januari 2021, zorginnovatiereis, Europese bestemming nog onbekend 

• 27 januari 2021, studiereis wonen & zorg, Catalonië  

• 12 februari 2021, masterclass wonen & zorg, Breukelen 

 
Enthousiast? 
Ben je enthousiast geworden, dan kun je jouw CV en korte motivatie sturen naar: 
kim.kalwij@coincide.nl 
 

  


