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Overzicht mogelijke stageplaatsen 

 

Opgelet! 

Bij de onderstaande lijst van mogelijke stage-organisaties geldt dat ook stages bij hun 

verbindingskantoren in volgende landen en steden in aanmerking komen voor stagefinanciering:  

- Malawi 

- Mozambique 

- Zuid-Afrika 

Voor het secretariaat, de programma’s, de gezamenlijke programma’s, de fondsen, de instituten en 

andere diensten van de Verenigde Naties geldt dat ook stages in onderstaande landen/steden in 

aanmerking komen voor stagefinanciering:  

- Malawi 

- Mozambique 

- Zuid-Afrika 

- New York1  

- Genève  

- Wenen 

- Genève 

- Bonn  

- Nairobi 

- Arusha 

Bij de andere vestigingen en verbindingskantoren van de onderstaande organisaties kan stage 

gelopen worden, wanneer deze verband houdt met een project of programma van de organisatie dat 

door de Vlaamse Gemeenschap wordt gefinancierd.  

Ook de vestigingen en verbindingskantoren van onderstaande organisaties in België komen in 

aanmerking voor stagefinanciering. 

De volgende stages komen niet in aanmerking voor subsidiëring: 

- stages als medewerker van een lid of van een politieke fractie van een internationale 
parlementaire vergadering; 

- stages die als doelstelling hebben om wetenschappelijk onderzoek te verrichten voor een 
internationale organisatie; 

- stages op een permanente vertegenwoordiging bij een internationale organisatie. 

Aarzel zeker niet om bij twijfel contact op te nemen met stages@vlaanderen.be.  

Er worden ook frequent stageplaatsen op onze Facebookpagina gepost.   

                                                           
1
 Voor alle (toekomstige) stagiair(e)s in New York: https://www.facebook.com/groups/192640360827723/ en voor 

residenties in New York http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/htm/UN%20Housing%20list.pdf  

mailto:stages@vlaanderen.be
http://www.facebook.com/groups/260945927307458#!/pages/Subsidieprogramma-Vlaamse-overheid-Stages-bij-internationale-organisaties/223236317765198
https://www.facebook.com/groups/192640360827723/
http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/htm/UN%20Housing%20list.pdf
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BELGIË (BRUSSEL / ANTWERPEN / LUIK) 

de Werelddouaneorganisatie gevestigd in Brussel  www.wcoomd.org/ 

het secretariaat van de groep van Afrikaanse, Caribische en Pacifische 
staten (ACP-secretariaat), gevestigd in Brussel 

www.acp.int 

de Internationale Scheldecommissie gevestigd in Antwerpen www.isc-cie.org/ 

de Internationale Maascommissie gevestigd in Luik www.cipm-icbm.be 

 

NEDERLAND (DEN HAAG) 

de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) 
gevestigd in Den Haag 

www.opcw.org 

het Internationaal Gerechtshof en de internationale strafgerechten 
gevestigd in Den Haag 

www.icc-cpi.int 

andere internationale rechterlijke instanties  

de Vertegenwoordiger inzake Nationale Minderheden gevestigd 
binnen de OVSE in Den Haag 

www.osce.org/hcnm 

de instellingen van de Benelux-Unie gevestigd in Brussel en Den Haag  www.benelux.int/ 

de instellingen van de Benelux-Organisatie voor Intellectuele 
Eigendom gevestigd in Brussel en Den Haag 

www.boip.int 

de Nederlandse Taalunie gevestigd in Den Haag http://taalunie.org 

 

FRANKRIJK (PARIJS / STRAATSBURG) 

de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap 
en Cultuur (UNESCO) gevestigd in Parijs 

www.unesco.org 

de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) gevestigd in Parijs 

- Comité voor Ontwikkelingssamenwerking (DAC) 

- Het Ontwikkelingscentrum 

- Het Africa Partnership Forum 

- Het Internationale Transportforum (ITF) 

www.oecd.org 

het Agentschap voor Nucleaire energie en het Internationaal 
Energieagentschap gevestigd in Parijs 

www.iaea.org 

de Raad van Europa (CoE) gevestigd in Straatsburg www.coe.int 

de Centrale Rijnvaartcommissie gevestigd in Straatsburg www.ccr-zkr.org/ 

  

http://www.wcoomd.org/
http://www.acp.int/
http://www.isc-cie.org/
http://www.cipm-icbm.be/
http://www.opcw.org/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.osce.org/hcnm
http://www.benelux.int/
http://www.boip.int/
http://taalunie.org/
http://www.unesco.org/
http://www.oecd.org/
http://www.iaea.org/
http://www.coe.int/
http://www.ccr-zkr.org/
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ZWITSERLAND (GENÈVE
2) 

de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)3 gevestigd in Genève www.ilo.org 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gevestigd in Genève www.who.int 

de Internationale Telecommunicatie-Unie (ITU) gevestigd in Genève www.itu.int 

de Wereldpostunie (UPU) gevestigd in Genève www.upu.int 

de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO) gevestigd 
in Genève 

www.wipo.int 

de Wereldmeteorologische Organisatie (WMO) gevestigd in Genève www.wmo.int 

de Wereldhandelsorganisatie (WTO) gevestigd in Genève www.wto.org 

de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) gevestigd in 
Genève 

www.iom.int 

het Internationale Comité voor het Rode Kruis (ICRC) gevestigd in 
Genève  

www.icrc.org 

de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) gevestigd in 
Genève; 

www.iso.org 

 

OOSTENRIJK (WENEN) 

de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling 
(UNIDO) gevestigd in Wenen 

www.unido.org 

het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) gevestigd in Wenen www.iaea.org 

het voorbereidend comité van de Organisatie voor het Omvattend 
Verbod op Kernproeven (CTBTO) gevestigd in Wenen 

www.ctbto.org 

de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) 
gevestigd in Wenen 

www.osce.org 

de Vertegenwoordiger voor de Vrijheid van de Media binnen de OVSE 
gevestigd in Wenen 

www.osce.org/fom 

  

                                                           
2
  Voor alle (toekomstige) stagiair(e)s in Genève: http://www.facebook.com/ugent#!/groups/3262380467/  

3
  Neem eerst even contact op met stages@vlaanderen.be om de Organisatie via de correcte administratieve weg te 

bereiken! 

http://www.ilo.org/
http://www.who.int/
http://www.itu.int/
http://www.upu.int/
http://www.wipo.int/
http://www.wmo.int/
http://www.wto.org/
http://www.iom.int/
http://www.icrc.org/
http://www.iso.org/
http://www.unido.org/
http://www.iaea.org/
http://www.ctbto.org/
http://www.osce.org/
http://www.osce.org/fom
http://www.facebook.com/ugent#!/groups/3262380467/
mailto:stages@vlaanderen.be
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ITALIË (ROME / TURIJN) 

de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO)4 gevestigd in Rome www.fao.org 

het Internationale Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD) gevestigd 
in Rome 

www.ifad.org 

het Wereldvoedselprogramma (WFP) gevestigd in Rome www.wfp.org 

de trainingsinstituten van de Verenigde Naties en de Internationale 
Arbeidsorganisatie gevestigd (ITC-ILO) in Turijn 

www.itcilo.org 

 

VERENIGD KONINKRIJK (LONDEN) 

de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) gevestigd in Londen www.imo.org 

de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) 
gevestigd in Londen 

www.ebrd.com 

 

SPANJE (MADRID) 

de Wereldorganisatie voor Toerisme (UNWTO) gevestigd in Madrid www2.unwto.org/ 

 

DUITSLAND (HAMBURG) 

het Internationaal Tribunaal voor het Recht van de Zee (ITLOS) 
gevestigd in Hamburg 

www.itlos.org 

 

POLEN (WARSCHAU) 

het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten 
(ODIHR) gevestigd in Warschau 

www.osce.org/odihr 

 

EUROPA 

de vestigingen van het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) in 
Europa 

www.esa.int 

de instellingen, organen en agentschappen van de Europese Unie http://europa.eu/agencies 

  

                                                           
4
  Neem eerst even contact op met stages@vlaanderen.be om de Organisatie via de correcte administratieve weg te 

bereiken! 

http://www.fao.org/
http://www.ifad.org/
http://www.wfp.org/
http://www.itcilo.org/
http://www.imo.org/
http://www.ebrd.com/
http://www2.unwto.org/
http://www.itlos.org/
http://www.osce.org/odihr
http://www.esa.int/
mailto:stages@vlaanderen.be
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VERENIGDE STATEN (WASHINGTON) 

het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gevestigd in Washington  www.imf.org 

de onderdelen van de Wereldbankgroep gevestigd in Washington www.worldbank.org 

 

CANADA (MONTRÉAL) 

de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO) 
gevestigd in Montréal 

www.icao.int 

 

JAPAN (TOKIO) 

de Universiteit van de Verenigde Naties gevestigd in Tokio http://unu.edu/ 

 

JORDANIË (AMMAN) 

het United Nations Relief and Works Agency for Palestine 
Refugees in the Near East (UNRWA) gevestigd in Amman 

www.unrwa.org 

 

ZUID-AFRIKA  

de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (SADC) 
gevestigd in Gaborone 

www.sadc.int 

Het secretariaat van de Douane-Unie van Zuidelijk Afrika (SACU) 
gevestigd in Windhoek 

http://www.sacu.int/ 

De Afrikaanse internationale instanties gevestigd in Arusha  

Het Fonds voor Afrikaans Werelderfgoed (AWHF) gevestigd in 
Midrand 

http://www.awhf.net 

 

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 

Het internationale agentschap voor hernieuwbare energie 
(IRENA) gevestigd in Abu Dhabi 

http://www.irena.org 

 

http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.icao.int/
http://www.unrwa.org/
http://www.sadc.int/
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http://www.irena.org/

