Stretch Assignment
Wat is het

Een Stretch Assignment, jouw “droomopdracht”, is een korte opdracht, van 5 tot 10 dagen,
gericht op het ontwikkelen en verbreden van jouw kennis en ervaring. Jij geeft aan welke sector
en organisatie jouw voorkeur heeft en of je juist binnen of buiten je vakgebied wilt leren. Er zijn
verschillende vormen mogelijk, van een aantal dagen meedraaien tot het uitvoeren van een
specifieke opdracht. Een Stretch Assignment doe je om extern ervaring op te doen voor een
interne uitdaging, jezelf aan te scherpen op je vakgebied vanuit een andere sector, je te laten
inspireren door een ander vakgebied, om je te oriënteren op de vervolgstap in je carrière, ...

Hoe werkt het

Aan de hand van een gerichte intake gaan we op basis van jouw eisen en wensen aan de slag.
Wij gaan voor jou op zoek naar de organisatie waar jij jouw opdracht kunt uitvoeren. Omdat het
zeker geen stage is, vragen we je ook na te denken welke toegevoegde waarde die organisatie
van jou mag verwachten. Samen met de organisatie formuleren we de opdracht die je gaat
uitvoeren. Omdat de opdrachten vaak parttime en in een doorlooptijd van een aantal weken
worden uitgevoerd, zijn ze goed te combineren met je huidige functie.

Jouw Stretch Assigment in stappen

1. Voorbereiding en bepalen richting.
Tijdens de intake starten we met het vormgeven van jouw droomopdracht. Wat wil je
leren, van wie, waar wil je ervaring opdoen, in welke sector, bij welke organisaties, op
welk vakgebied. Samen maken we een omschrijving met daarin ook praktische zaken als
voorkeur periode, regio en inzetbaarheid. We publiceren jouw Stretch Assignment in de
WST-app en gaan gerichte acties uitzetten.
2. Kennismaken met de organisatie.
We gaan samen met jou op bezoek bij geschikte organisaties. Als er een klik is wordt de
opdracht geformuleerd en worden afspraken concreet gemaakt en uitgewerkt in een
overeenkomst.
3. Stretch Assignment.
Je gaat aan de slag zoals we hebben besproken. Beide partijen hebben inzicht in elkaars
doelen en helpen elkaar hierin. WeShareTalent begeleidt en organiseert een evaluatie
aan het einde.

Interesse?
Ben je zelf geïnteresseerd om een Stretch Assignment uit te voeren? Neem contact met ons op
om jouw mogelijkheden te bespreken.
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