Derdejaars HBO social work stage
Profiel Jeugd of Welzijn en samenleving
Ben jij op zoek naar een stageplek waar jij je kwaliteiten als aankomend social worker kan
laten zien en kan ontwikkelen, waar jouw leerproces centraal staat, waar je al je p-taken kunt
uitvoeren, waar hard gewerkt wordt maar het ook enorm gezellig is, waar je kan werken met
verschillende doelgroepen (4-100 jaar) en waar je creativiteit en flexibiliteit zeer gewaardeerd
wordt? Dan is Stichting Welzijn Nunspeet wat je zoekt!
Een groot deel van de activiteiten is gericht op preventie en signalering.
Een greep uit het activiteitenaanbod voor jeugd en jongeren: meerdaagse
vakantieactiviteiten voor kinderen, pauze inloop (voortgezet onderwijs), sportactiviteiten,
meidenwerk, empowermenttraining, voorlichting voor groep 8 en jongereninloop. We werken
veel samen met netwerkpartners en nemen deel aan verschillende afstemmingsoverleggen,
waaronder een multidisciplinair team, verslavingspreventieoverleg en overlastnetwerk.
Binnen het welzijnswerk voor de doelgroep volwassenen en ouderen kan een stagiair onder
meer aansluiten bij de volgende taken: meedoen met Welzijnsbezoeken 75 jarigen, het
geven van individuele begeleiding op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën en
mobiliteit.
Het draaien van een mantelzorg ondersteuningsgroep voor mensen met dementie,
meehelpen met het opzetten van nieuwe projecten en deelnemen aan de gespreksgroep de
Gedachtengang.
Wat bieden we:
Als stagiair (m/v) binnen onze organisatie liggen je verantwoordelijkheden en taken in de
gehele breedte van de organisatie. Je werkt mee in de ontwikkeling, voorbereiding en
uitvoering van activiteiten. Hierbij heb je ook te maken met de aansturing van vrijwilligers en
mede-stagiaires en contacten met netwerkpartners en in bepaalde gevallen met ouders.
We bieden een flexibele leeromgeving en er is ruimte voor eigen initiatieven.
Een zeer afwisselende stage waarbij de hoofdtaken bij het volwassen- en ouderenwerk zijn
gericht op netwerkondersteuning en informatieverstrekking over voorzieningen binnen
WMO,WLZ en Ziekte kostenverzekering. Bij het profiel Jeugd ben je uiteraard voornamelijk
met de doelgroep jongeren bezig.
Er is een stagevergoeding.

Wat zoeken we:
Stichting Welzijn Nunspeet is op zoek naar enthousiaste, actieve en sociale social work
studenten die 24-32 uur in de week beschikbaar zijn. Het is belangrijk dat je affiniteit hebt
met de doelgroep jeugd en jongeren (en die doelgroep kunt motiveren) en/of met de
doelgroep volwassenen en ouderen. Ook inlevingsvermogen, een luisterend oor en oog voor
signalering is belangrijk in dit werkveld. Daarnaast is het een pré dat je zelfstandig, maar ook
in een team kunt werken en dat je kunt plannen en organiseren.
Aantal stageplaatsen: 3
Start stage: september 2022
Interesse? Stuur je motivatiebrief en C.V. op naar: ellen@welzijnnunspeet.nl

