
Zoek 

je een 

stageplek? 

Wij leiden 

je op!



Buurtopbouwwerker

Als buurtopbouwwerker houd jij je bezig met zaken die in 
een buurt, wijk of dorp spelen. Jij zorgt ervoor dat bewoners 
- met jouw ondersteuning en advies - antwoorden vinden, 
problemen oppakken en oplossen en ideeën uitvoeren.
Dat doe je overigens niet alleen: je werkt samen met diverse 
partners, zoals de gemeente, woningcorporaties, dorpsbelangen-
organisaties, politie, kerken, sportverenigingen en onderwijs-
instellingen. Je bent een belangrijke schakel: je overziet wat er 
speelt en wie erbij betrokken is. 
Samen met partners bekijk je de mogelijkheden, zoek je naar 
oplossingen, ontwikkel je een project of voer je een opdracht uit. 
Denk aan het realiseren van een speeltuin, het opzetten van een 
Creacafé of het organiseren van een buurtbijeenkomst, bijvoor-
beeld over het thema veiligheid.

Wij:
•	 bieden een inspirerende stage: je krijgt inzicht in de belangen  

die er spelen, ontdekt hoe belangrijk communicatie is in  
de interactie met bewoners en instanties en leert hoe je 
buurtopbouwwerk projectmatig aanpakt. 

Consulent ViP De Wolden

Voor iedereen die vrijwilligerswerk wil doen én voor organisaties 
die vrijwilligers zoeken, is er ViP De Wolden (Vrijwilligers informatie 
Punt De Wolden). 
Als medewerker van ViP De Wolden breng je vraag en aanbod, 
(potentiële) vrijwilligers en organisaties, bij elkaar. Je houdt de 
website en digitale vacaturebank up-to-date, verzorgt de nieuws-
brief en items voor de lokale en regionale media. Je geeft workshops 
aan vrijwilligers en organisaties en bent medeorganisator van de 
jaarlijks terugkerende ‘Maand van de Vrijwilliger’ in oktober. 
Ook ben je de vraagbaak voor organisaties voor wat betreft het 
aanvragen van fondsen en de uitleen van het Fondsenboek en -disk.
Zo’n 450 organisaties zijn inmiddels bekend bij ViP De Wolden.

Wij:
•	 bieden een inspirerende werkplek in een klein team van 

beroepskrachten en vrijwilligers. 
•	 laten je kennismaken met alle facetten van vrijwilligerswerk. 

Jong talent  

gezocht!

Volg jij een opleiding op het gebied 
van sociaal werk en welzijn? Dan 
hebben wij mogelijk een stageplek 
voor jou! 
Je kunt op twee momenten starten: 
in februari (aanmelden tot 1 december) 
of september (aanmelden tot 1 mei). 

Tijdens je stage ben je onderdeel 
van het team, loop je mee en 
krijg jij je eigen opdrachten. Jouw 
leerproces staat centraal en je 
onderhoudt goed contact met je 
stagebegeleider. 

We doen er alles aan om te zorgen dat 
je bij ons een leuke en leerzame tijd hebt. 
En misschien kun je na je stage bij ons 
blijven werken!

•	 Je zit op het mbo of hbo en volgt een 
sociale opleiding.

•	 Je hebt kennis van software en social 
media.

•	 Je hebt goede mondelinge en schriftelijke 
communicatieve vaardigheden.

•	 Je hebt een ‘eropaf’-mentaliteit.
•	 Je bent leergierig, betrouwbaar en staat 

open voor begeleiding en feedback.
•	 Vanwege de reikwijdte van ons werkge-

bied heb je - bij voorkeur - eigen vervoer. 
•	 Voor dienstreizen en woon-werkverkeer 

ontvang je een onbelaste vergoeding 
van€€ 0,19 per kilometer.

•	 Je bent flexibel: je werkt afhankelijk van 
je stageplek overdag, maar ook af en toe 
’s avonds of in het weekend.  

•	 Wij bieden geen stagevergoeding.
•	 Je hebt een VOG nodig. Wij vergoeden 

de kosten hiervoor. 
•	 Je kunt deelnemen aan cursussen en 

congressen (in overleg met je stage-
begeleider).

•	 Je kunt deelnemen aan activiteiten 
binnen Welzijn De Wolden. Wij hebben 
een personeelsvereniging die regelmatig 
leuke activiteiten organiseert. Daarnaast 
is er het jaarlijkse kerstdiner met een 
attentie.

•	 Als voorbereiding op je stage organiseren 
wij introductiedagen. 

Wat voor al onze stagiair(e)s geldt:

STERKE SAMENLEVING

Wat past bij jou?

Welzijn De Wolden biedt stageplekken bij zeven werksoorten: 
buurtopbouwwerker, consulent ViP De Wolden, schoolmaatschappelijk 
werker, jongerenwerker, maatschappelijk werker, consulent informele zorg 
en medewerker sociale activering. Wij hebben deze werksoorten onderge-
bracht in drie thema’s: sterke samenleving, preventie en steuntje in de rug. 
Deze thema’s omvatten het 
gehele sociaal domein: 
(gezondheids)zorg, 
welzijn, onderwijs, 
opvoeding, inburgering 
en sociale activering.



Schoolmaatschappelijk werker

Als schoolmaatschappelijk werker help je leerlingen (en ouders) 
met psychosociale en/of materiële problemen in het primair en 
voortgezet onderwijs, het mbo en in voorschoolse voorzieningen. 
Tijdig signaleren, oplossen, verlichten of hanteerbaar maken 
voorkomt (meer) problemen. Dankzij hulp kan een leerling zijn 
schoolperiode gezond en veilig succesvol doorlopen. 
Hulp bied je individueel of in groepsverband. Je werkt samen met 
de school en biedt de beroepskrachten eventueel ondersteuning, 
zonodig verwijs je door. Je bent de schakel tussen school en zorg. 
Daarnaast coördineer je de zorg in gezinnen waar meerdere 
hulpverlenende instanties bij betrokken zijn.
Als schoolmaatschappelijk werker ben je verbonden aan, en werk 
je samen met de kernpartners van het CJG De Wolden Hoogeveen.

Wij:
•	 bieden een leerzame, inspirerende werkplek in een klein team. 

Je werkt vanuit kantoor (waar je ouders ontvangt), gaat langs 
bij verschillende scholen en doet huisbezoeken waarbij je een 
brede kijk krijgt op de thuissituatie van het kind. Je verzorgt 
rapportages voor scholen, instanties en cliënten.

Jongerenwerker

Als jongerenwerker ondersteun en coach je jongeren in hun 
ontwikkeling tot zelfstandige deelnemers aan de samenleving. 
Je helpt hen bij het ontwikkelen van hun talenten. 
Je werkt preventief en biedt lichte (opvoed)ondersteuning aan 
kinderen, jongeren en hun ouders, zowel individueel als in 
groepsverband. 
Je kunt je verplaatsen in de leef-
wereld van jongeren: je weet wat er 
speelt, kent de laatste jongerentrends 
en bent op de hoogte van actuele 
thema’s.
Je werkt integraal en zorgt voor 
verbinding tussen jongeren, ouders, 
school, maatschappelijke en particu-
liere organisaties en de gemeente. 
Op straat leg je contact met jonge-
rengroepen en je zorgt eventueel 
voor een aanvullend aanbod op het 
gebied van opvang en ontmoeting. 
Daarnaast leg en onderhoud je 
contact met buurtbewoners en 
ondernemers in de buurt als er jeugd 
op straat is. Zo werk je - samen met 
andere professionals van bijvoorbeeld 
het CJG - aan een voor iedereen 
leefbare buurt, wijk en gemeente. 

Wij:
•	 bieden een afwisselende stage. 

Als teamlid loop je mee met de 
jongerenwerkers en maak je kennis 
met alle aspecten van ons werk: 
zo ga je bijvoorbeeld naar ontmoe-
tingsplekken en jongerenketen.

Maatschappelijk werker

Als maatschappelijk werker ondersteun je cliënten bij problemen, 
bijvoorbeeld op het gebied van relaties, verslaving, wonen, werk 
en onderwijs. Je geeft de cliënt inzicht in zijn problemen en onder-
steunt bij het oplossen ervan, zodat hij na de hulpverlening (beter) 
zijn problemen kan aanpakken. 
Je werkt nauw samen met andere instanties. Daardoor kun je 
cliënten adequaat helpen, bijvoorbeeld door hen naar de juiste 
organisatie door te verwijzen.

Wij:
•	 bieden een uitdagende stage: je krijgt steeds meer 

verantwoordelijkheden, je caseload met cliënten bouwen 
 we zorgvuldig op. Je werkt vanuit een gebiedsteam. 

Consulent informele zorg

De vraag naar zorg en ondersteuning neemt toe. Als eerste wordt 
naar het sociale netwerk gekeken: wat kunnen familie, vrienden en 
buren doen? De informele zorg dus. Pas daarna komt professionele 
zorg of ondersteuning in beeld. 

Als consulent informele zorg heb je een diversiteit aan werkzaam-
heden. Zo ondersteun, coördineer en help je waar nodig vrijwilligers 
en (jonge) mantelzorgers. Je houdt je bezig met mantelzorgonder-
steuning, individuele begeleiding, de Dag van de Mantelzorg, 
de actie ‘Dat verdient een bloemetje’, maatjesprojecten, lotge-
notencontacten, respijtweekenden, vrijwillige ouderenadviseurs, 
(preventieve) huisbezoeken, individuele begeleiding, vrijwillige 
thuiszorg en themabijeenkomsten. 
Je werkt mee aan kortdurende en langlopende projecten en hebt 
contacten met ouderenbonden en het Contactpunt Mantelzorg.  

Wij:
•	 bieden een afwisselende werkplek waarbij je met alle  

aspecten van de informele zorg te maken krijgt. 
•	 geven veel ruimte voor eigen initiatief.

Medewerker sociale activering

Niet iedereen kan even makkelijk en vanzelfsprekend aan de slag 
in een betaalde baan, als vrijwilliger of als actieve deelnemer aan 
de samenleving. Als medewerker sociale activering kun je mensen 
daar bij helpen. Je bemiddelt en begeleidt mensen naar geschikt 
vrijwilligerswerk of een andere vorm van participatie. Hierbij 
onderhoud je nauw contact met de werkcoach van de gemeente.

Zodra een cliënt vrijwilligerswerk heeft, blijft er gedurende 
een korte periode contact met de cliënt en de desbetreffende 
organisatie om de voortgang te bespreken.

Wij:
•	 bieden een leerzame, inspirerende werkplek, waarbij je  

kennismaakt met alle aspecten van sociale activering.  
De werktijden zijn in overleg. 

•	 geven je de ruimte om eigen ideeën in te brengen. 

Sterke samenleving
PREVENTIE STEUNTJE IN DE RUG



Welzijn De Wolden 
Postbus 2
7920 AA Zuidwolde
0528-37 86 86
info@welzijndewolden.nl

Locatie Oost
Oosterweg 14
7921 GB Zuidwolde

Locatie West
Dorpsstraat 78
7957 AW De Wijk

WWW.WELZIJNDEWOLDEN.NL

LIKE ONS OP FACEBOOK

VOLG ONS OP TWITTER

Wie zijn wij?

Twee locaties

Wij werken vanuit twee locaties: Locatie 
Oost (ontmoetingscentrum De Boerhoorn) 
in Zuidwolde en Locatie West (ontmoe-
tingscentrum De Havezate) in De Wijk.

Buurtwerkers

In De Wolden kunnen inwoners met hun 
vragen en zorgen terecht bij onze buurt-
werkers. Zij zijn het vaste aanspreekpunt 
voor alle inwoners. Elk dorp heeft een eigen 
buurtwerker. Zo kunnen inwoners in de 
buurt om hulp of ondersteuning vragen.

Onze buurtwerkers:

•	 Zoeken	naar	praktische	oplossingen:	voor 
mensen met vragen, problemen of ideeën 
voor het dorp. Dit doen ze samen met  
de betrokken inwoner, met de mensen  
in zijn directe omgeving en met de 
vrijwilligers en organisaties in het dorp. 
Zonodig schakelen zij specialistische zorg 
of ondersteuning in. 

•	 Werken	als	generalisten:	zij zijn breed 
inzetbaar, maar hebben elk hun specia-
lisme.

•	 Werken	nauw	samen	met	andere	(zorg)-
partners	in	de	dorpen: dorpsbelangen, 
scholen, wijkverpleegkundigen, wijkagen-
ten, woonconsulenten en zorgaanbieders.

Welzijn De Wolden is een maatschappelijke onderneming voor zorg en wel-

zijn in plattelandsgemeente De Wolden. Wij zijn een informele organisatie: 

we communiceren op een open manier en werken samen aan samenwerken.

Waar kun je ons vinden?

Mail je sollicitatie met cv naar: 
info@welzijndewolden.nl (onder 
vermelding van ‘stageaanvraag’). 
Doe dit bij voorkeur voor 1 mei 
(voor een stage in september) of 
voor 1 december (voor een stage 
in februari). 
Je krijgt zo snel mogelijk antwoord 
of wij je al dan niet voor een 
stagegesprek uitnodigen.

Wil je solliciteren?

Meer weten?

Al je vragen over de stage en onze 
werksoorten kun je stellen aan:
Yvonne Hooijer,
yvonnehooijer@welzijndewolden.nl. 
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