
 

MeerWaarde Welzijn zoekt per september 2020 

 

Stagiairs sociaal werk (m/v) hbo 3e jaar (Social 

Work: MWD, SPH, CMV, pedagogiek, SJD) 
 

Voor diverse mogelijkheden: 

 

1. Sociaal werker inzet algemeen maatschappelijk werk/jeugdmaatschappelijk werk/ 
ouderenadvies 

2. Sociaal werker inzet jongerenwerk 
3. Sociaal werker inzet MENES 
4. Sociaal werker inzet VoorleesExpress en MeerBabbels 
5. Sociaal werker inzet MatchMentor 
6. Sociaal werker inzet Sociaal Raadslieden – voor start september 2020 - gesloten 

Omschrijving van de stages 

• Sociaal werker inzet algemeen maatschappelijk werk/jeugd maatschappelijk 

werk/ouderenadvies 

Als stagiair maatschappelijk werk ben je onderdeel van een multidisciplinair gebiedsteam van 

sociaal werkers, generalisten met specifieke aandachtsgebieden. Onder supervisie van een 

ervaren sociaal werker, werk en denk je binnen het gebiedsteam mee op het gebied van 

(complexere) problematiek ten aanzien van zorg, werk, participatie en inkomen. Je maakt 

kennis met het afstemmen van het juiste hulpaanbod, het voorbereiden en voeren van 

gesprekken, het beoordelen van gesprekken en het maken van verslagen. Uitgangspunt is 

altijd dat de bewoner zelf de regie behoudt, zijn zelfredzaamheid verbetert  en dat 

professionele hulp zoveel mogelijk aanvullend is op de hulp en ondersteuning uit het eigen 

netwerk. Je leert mensen omgaan met veranderingen in de samenleving. Je werkt aan 

vraagstukken over armoede en wonen, leefbaarheid van wijken en buurten, gezondheid en 

veiligheid, kunst en sport. Je versterkt de sociale weerbaarheid van mensen. Of je leert 

kinderen en jongeren hun talenten te ontdekken en  helpt hen om hun talenten te 

ontplooien. Je hebt aandacht voor de veiligheid van kinderen en jongeren en je helpt hen op 

te groeien tot autonome en participerende volwassenen. Bovendien versterk je de 

opvoedcompetenties van ouders/opvoeders. Je werkt samen met de opvoeders en het 

sociale netwerk van het kind of de jongere. 

  



 

• Sociaal werker inzet jongerenwerk 

Als stagiair inzet jongerenwerk ben je onderdeel van een multidisciplinair gebiedsteam van 

sociaal werkers, generalisten met specifieke aandachtsgebieden. Onder supervisie van een 

ervaren Sociaal werker, werk en denk je binnen het gebiedsteam mee op het gebied van 

jongeren. Je werk is gericht op de community, collectieve voorzieningen en leefbaarheid. Je 

helpt bewoners bij het initiëren, verbinden en ondersteunen van hun initiatieven. Je werkt 

daarbij samen met bewoners en professionals uit de wijk. Je bent veel outreachend bezig! 

Werktijden van de Sociaal werker inzet jongerenwerk zijn ook in de avonduren. 

• Sociaal werker inzet MENES 

Als stagiair bij MENES draai je mee met de projecten van de 2 á 3 teamleden. MENES wordt 

vaak gevraagd om advies op het gebied van jongeren, door de gemeente of door andere 

organisaties in Haarlemmermeer die te maken hebben met jongeren. Daarnaast begeleidt 

MENES jongeren die een idee hebben voor de Haarlemmermeer zoals: een vernieuwde 

skatebaan of het organiseren van een groot feest. 

Voorbeelden van werkzaamheden 

• Jongeren begeleiden bij het uitvoeren van hun initiatief. Van het opstellen van een  

 projectplan tot ondersteuning bij de uitvoering.  

• Een brainstormavond organiseren voor jongeren over een bepaald thema waar de  

 gemeente meer informatie over wil hebben. 

• Een actie bedenken en uitvoeren om MENES meer bekendheid te geven. 

• Sociaal werker inzet VoorleesExpress en MeerBabbels 

De VoorleesExpress is een landelijk taal- en leesstimuleringsproject dat zich richt 

op jonge kinderen in de leeftijd van 2 t/m 8 jaar met een (risico op) Nederlandse  

taalachterstand. MeerBabbels is een op taal gerichte, naschoolse activiteit, bedoeld voor 

kinderen uit groep 1, 2 en 3. Door voor te lezen in en extra te oefenen met de Nederlandse 

taal, leren de kinderen de taal beter te begrijpen. 

Als stagiair VoorleesExpress en MeerBabbels heb je een coördinerende rol bij het inzetten en 

begeleiden van vrijwilligers, ben je het eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers, heb je 

veelvuldig contact met gezinnen (ouders en kinderen), stem je doelen af en monitor je of de 

doelen bereikt worden, versterk je het partnerschap tussen de school en de ouders, zodat ze 

samen de verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van kinderen en elkaar daarbij 

ondersteunen en versterken (educatief partnerschap). 

  



 

• Sociaal werker inzet MatchMentor 

MatchMentor is een project in Haarlemmermeer. Dit project wordt uitgevoerd door 

MeerWaarde welzijn i.s.m. Altra jeugdzorgorganisatie. MatchMentor is er voor jongeren 

tussen de 10 en de 20 jaar die hulp nodig hebben bij het plannen van schoolwerk, het vinden 

van een baantje, iemand nodig hebben om hun hart bij te luchten, hulp bij sociale 

onzekerheid, maken van vrienden…enz. Ze worden daarbij geholpen door mentoren voor de 

periode van ± 1 jaar. 

 

Als stagiair MatchMentor doorloop je alle fases van het proces, dus van PR tot het werven en 

selecteren van mentoren en mentees en je ondersteunt bij de begeleiding van de mentoren. 

Je volgt trainingen over mentoring en misschien geef je zelf op een gegeven moment wel een 

workshop. Ook ga je als mentor aan de slag. Verder lever je een bijdrage in de ontwikkeling 

van de effectmeting van MatchMentor en kom je met ideeën over hoe social media 

geïntegreerd kan worden binnen het project. 

• Sociaal werker inzet sociale raadslieden / SJD 

Als stagiair SJD werk en denk je, onder supervisie van een ervaren sociaal werker, binnen het 

gebiedsteam mee op het gebied van sociaal raadslieden werk. Je maakt kennis met helpen bij 

het beantwoorden van vragen op terreinen als ondersteuning bij: aanvragen 

inkomensondersteunende voorzieningen; incassoproblemen, beslagvrije voet en schulden. Of 

ondersteuning bij belastingen, advies bij huisvestingsproblemen, ondersteuning bij andere 

juridische kwesties. 

 
Als sociaal raadsman/-vrouw luister je eerst en bekijk je dan hoe een probleem het beste 

opgelost kan worden. Het kan zijn dat je doorverwijst naar een advocaat, een 

maatschappelijk werker, een notaris, een vakbond of het Juridisch Loket.  

De hulp die de sociaal raadslieden bieden is gratis. De sociaal raadslieden houden spreekuur 

in de gehele Haarlemmermeer. 

Van kandidaten verwachten wij tenminste 

• Dat zij in het kader van het derde studiejaar een stageopdracht zoeken van 10 maanden. 
• Inventiviteit, creativiteit, vindingrijkheid en besluitvaardigheid. 
• Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheid. 
 

Wij bieden 
• Een plezierige en stimulerende omgeving waar we je ruimte bieden om je te 

ontwikkelen. 
• Stagebegeleiding door een ervaren en enthousiaste sociaal werker. 
• Een leerzame, toffe stageperiode bij de leukste welzijnsorganisatie in Haarlemmermeer. 
• Een stagevergoeding van € 250,- bruto per maand. 
 

http://www.meerwaarde.nl/activiteitenaanbod/cursusaanbod?acid=17&ATID=34&search=sociaal


 

Informatie en sollicitatie 
Kijk voor meer informatie over MeerWaarde op onze website www.meerwaarde.nl of neem 
contact op met Maureen Dijkman, HR adviseur, via telefoonnummer 023-5698888. 
 
Ben je enthousiast geworden en wil je graag stage komen lopen? Dan ontvangen wij graag je 
cv en motivatie, via een e-mail aan sollicitatie@meerwaarde.nl. 
 
Het kunnen overleggen van een positieve verklaring omtrent gedrag (VOG) is een vereiste. 
 

Zelf, samen, sterker! 

MeerWaarde is een welzijnsorganisatie met 100 medewerkers (75fte) en circa 550 

vrijwilligers.  Onze belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat inwoners zich wel bevinden, zich 

prettig en gelukkig voelen. Wij helpen actief door dichtbij de mensen te zijn. We zoeken 

mensen op, wijzen ze de weg, geven ze inzicht, leren vaardigheden, reiken handvatten en 

tools aan en bieden maatwerk als zij daar voor open staan. We verbinden mensen met elkaar 

en bouwen aan duurzame, informele netwerken. Samen met onze vrijwilligers en partners 

werken we aan een samenleving die prettig is voor alle inwoners. Dit doen we vanuit ons 

motto: zelf, samen, sterker! 

http://www.meerwaarde.nl/
mailto:sollicitatie@meerwaarde.nl

