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Critical Mass speelt met moeilijke thema’s die iedereen in de samenleving raken. Onze interactieve 
en multimediale ervaringen openen ogen en laten mensen reflecteren op hun eigen houding en 
gedrag. Zo krijgen we gesprekken (weer) op gang en activeren we mensen om zich in te zetten voor 
een inclusieve samenleving. 
 
 
Voor ons nieuwste project “de Angstfabriek” zijn wij op zoek naar een �
�

Research stagiaire 
 

Over het project 
In onze nieuwe project de Angstfabriek ontwikkelt Critical Mass een ‘fabriek’ die klanten als overheden, politieke 
partijen, bedrijven en organisaties ondersteunt in het professioneel manipuleren van angst, zoals voor 
terrorisme, Islam, klimaatverandering en voedselveiligheid. Dit gedachte-experiment confronteert bezoekers 
met hoe we gegijzeld worden door maatschappelijke angst en wie hiervan slachtoffer zijn, maar ook hoe we hier 
weerstand tegen kunnen bieden en onszelf kunnen wapenen tégen angst. De Angstfabriek komt opeenvolgend 
in Utrecht, Eindhoven en Den Haag te staan.  
 

Over de functie 
De komende maanden wordt de Angstfabriek ontwikkeld, en jij helpt hierbij. Dat betekent dat je je aan de ene 
kant verdiept in de verschillende facetten van maatschappelijke angst. Hoe komen deze tot stand? Hoe worden 
deze verspreid? Welke financiële belangen zijn er? En wat doet het met mensen om bang te zijn, dan wel 
gevreesd te worden? Vervolgens denk je in brainstormsessies mee hoe we deze kennis om kunnen zetten naar 
installaties die onderdeel worden van de fabriek.  
 
Daarnaast help je ook praktisch mee om de fabriek tot leven te wekken. Je vindt het leuk om dingen te regelen 
en contact te leggen met anderen. Je helpt mee met de organisatie van dit omvangrijke project, en vindt het 
daarbij niet erg dat er in eerste instantie nog veel onduidelijk is.  
 

Wat vragen wij? 
-  Je bent creatief, en vindt het leuk om met anderen tot goede ideeën te komen.  
-  Improvisatievermogen en doortastendheid: je bent niet bang om in het diepe te springen.  
-  Je bent geïnteresseerd in maatschappelijke angsten, en hebt zin om je hierin te verdiepen 
-  je bent organisatorisch sterk.  
 

Wat bieden wij? 
- Een enthousiast team, waar je echt onderdeel van wordt.   
-  Goede begeleiding 
- Veel vrijheid en ruimte om zelf initiatieven te ontplooien, maar ook veel mogelijkheid om te leren en 

sparren met anderen.  
- 24 – 32 uur in de week, termijn is bespreekbaar 
- Flexibele werkomgeving 
-  Een stagevergoeding tot €350 bruto in de maand (afhankelijk van aantal dagen) en 

reiskostenvergoeding 
 

Meer informatie en reacties: 
Word je enthousiast van deze stage- of werkervaringsplek? Laat het ons weten! We ontvangen graag uiterlijk 24 
september je cv en brief.  
 
Critical Mass hanteert een aannamebeleid gericht op diversiteit. We nodigen geïnteresseerden met een 
cultureel diverse achtergrond daarom graag actief uit te solliciteren. 
 
Voor meer informatie over de functie kun je via de mail met Hiske@criticalmass.nl contact opnemen. Ook kan je 
bij haar een projectplan opvragen.  
!


