
Stagevacature HBO Allround Sociaal werker! (24 tot 32 uur) 
 
Welcom is een welzijnsorganisatie die zich in zet voor alle bewoners van de gemeente Montferland. 
Zo zijn er veel verschillende diensten voor zowel kinderen, jongeren, ouderen en nieuwkomers.  
Vind je het vooral leuk om sportief bezig te zijn tijdens je stage, kijk dan eens bij de projecten van 
sportbuurtwerk, jongerenwerk of senioren. Zit jou kracht meer in het begeleiden van nieuwkomers en 
statushouders dan is de Maatschappelijke Begeleiding Statushouders of Nieuwkomers, misschien wel 
iets voor jou. Of vind je het juist fijn om kinderen, jongeren en families ambulant te ondersteunen? 
Kijk dan eens even bij het project gezinsmaatjes en jongerenwerk. 
 
Bij Welcom proberen we de stagiaires zo breed mogelijk op te leiden.  
Welcom gaat samen met de studenten in gesprek om te kijken welke projecten bij de student passen.  
Veel stagiaires zijn dan ook betrokken bij verschillende diensten. 
 
Welcom is doorlopend op naar meerdere 3e jaar studenten HBO Social Work! 
 
Wat verwachten we van jou?  

Je hebt een open en flexibele houding, geen dag is hetzelfde. Dit geldt voor de werkzaamheden, maar 
ook voor de uren en dagen. Fijn als je creatief, muzikaal of sportief bent, maar is geen pré. Wel is het 
belangrijk dat het leuk vind om met verschillende mensen te werken en om activiteiten te organiseren 
en uit te voeren. Ook verwachten we van je dat je projectmatig kunt werken. Daarnaast verwachten 
we een stukje zelfstandigheid zoals we die van een 3e jaars HBO student mogen verwachten.  

En verder is het in deze tijd handig om ook het nodige van sociale media te weten en hoe je deze in 
kunt zetten! Weet je dit niet, alles kan geleerd worden!  

Dit ga je doen 

Je gaat de gemeente leren kennen, je leert wie jij bent als sociaal werker, je ontwikkelt en voert eigen 
activiteiten uit in samenwerking met andere stagiaires, sociaal- en of jongerenwerkers. Je bent multi 
inzetbaar, je gaat jouw eigen rol leren kennen als Sociaal Werker, je organiseert samen met bewoners 
van de gemeente Montferland en collega’s activiteiten en evalueert deze. Je werkt samen met 
partners in de gemeente. Ook ga je voorlichtingen geven en krijg je een stukje ambulant werk mee. Je 
komt te werken in een veelzijdige organisatie, met collega’s die vaak één of meerdere diensten 
draaien. 

In overleg wordt er gekeken naar jouw werkzaamheden, wie jou gaat begeleiden en ook je uren en 
dagen gaan in overleg. 

De werkzaamheden die een stagiaire uitvoert, vinden plaats op straat, tijdens activiteiten, in de 
talenthuizen, in de kernen, thuis en op kantoor.  

Wat we bieden 

• Een 3e jaarsstage van een jaar, met een flexibel rooster. 

• Een gezellig en gemotiveerd team met collega’s. 

• Een bijzondere werkplek, waar je de verschillende ins en outs leert over het sociaal werk 

• Je krijgt een stagecontract en VOG 

• Kennis en expertise op het gebied van sociaal werk en jeugd 


