
Vacature MIND Young Studio 

MIND Young Studio: doe jij mee? 
Wil jij alles leren over content creëren en in een half jaar leren hoe een video/socialredactie 
werkt? En doe jij een creatieve studie en ben je op zoek naar een stage? Dan bieden wij je 
een unieke kans. 

Wat houdt de MIND Young Studio in?  
De MIND Young Studio biedt een plek aan jongeren of studenten met creatief talent. De 
Studio produceert content voor jongeren. We richten ons specifiek op content over (het 
voorkomen van) psychische problemen, zoals depressie, stress, jezelf accepteren, en het 
normaliseren van deze onderwerpen. De content is te vinden op onze kanalen zoals 
Instagram, YouTube, TikTok en Spotify. 

Wie ben jij?  
Wij zoeken van 1 februari 2023 tot 1 juli 2023 jongeren die voor 32-40 uur in de week aan de 
slag wil met het ontwikkelen van video’s, afbeeldingen, animaties, blogs/vlogs, social media 
content etc. Wie zoeken we?  

• Je bent tussen de 18 en 25 jaar
• Je weet goed wat er speelt bij jongeren
• Je kan goed samenwerken binnen een team
• Je wilt alles leren over content maken
• Je bent assertief en komt met eigen ideeën
• Je kan helder een boodschap overbrengen
• Je wilt de wereld inspireren met jouw verhaal
• Je bent creatief en kan goed conceptueel denken
• Je hebt affiniteit met het onderwerp psychische gezondheid

Wat ga jij doen?  
Onder begeleiding van mediaprofessionals ontwikkel je samen met een team van 
leeftijdsgenoten creatieve concepten en vertaal je gevoelige onderwerpen naar media 

http://mindyoung.nl/projecten-en-campagnes/mind-young-studio
https://youtu.be/Qyap7cBPCWM
https://youtu.be/px3BlmsS_d0
https://www.instagram.com/p/CjqHMrMNGtK/
https://www.instagram.com/mindyoungstudio/?hl=nl
https://www.youtube.com/channel/UC7lZ8m6svIR7blhSdj1g9pg
https://www.tiktok.com/@wijzijnmind?
https://open.spotify.com/show/0xzaUKQlvDhEcVcKAHpWhk?si=253ce314c283468a


content die jongeren aanspreekt. Je gaat bij MIND als een videoredactie in een volwaardige 
studio aan de slag met (video)camera’s en editing tools. Je werkt intensief samen met 
andere jongeren en voert gezamenlijk opdrachten uit.  

Je werkt in een teamverband samen, maar hebt wel een eigen verantwoordelijkheid. De 
functies overlappen dus, maar in het bijzonder zijn we op zoek naar (mensen die willen leren 
over): 

• Cameraman/vrouw
• Editor
• Social media beheer
• Grafisch designer
• Redacteur

Daarnaast is het een pre als je ook vóór de camera je wilt inzetten. 

Wat krijg je ervoor terug? 

• alle mogelijkheden om te leren en je persoonlijk, creatief en in de videoproductie en
social content te ontwikkelen

• werken met professionals uit de mediawereld
• een fijne werkplek bij MIND in Amersfoort
• toegang tot het enorme netwerk van MIND
• toegang tot interessante evenementen
• een maandelijkse vergoeding

Wie zijn wij?  
De MIND Young Studio maakt deel uit van MIND, een organisatie die psychische problemen 
wil voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben, wil ondersteunen.  

Geïnteresseerd? Mail je CV, korte motivatie en een video van maximaal 1 minuut waarin je 
jezelf voorstelt zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 5 december naar 
jasper.schopping@wijzijnmind.nl 

mailto:jasper.schopping@wijzijnmind.nl



