
 
 

Stageplaats Social Work bij Welzijn Barneveld 
Projectcoördinatie Maatjesprojecten 

 

Welzijn Barneveld biedt een stageplaats aan voor een student van de opleiding Social Work of 

Pedagogiek jaar 3, waarbij de voorkeur uitgaat naar ca. 32 uur per week voor de duur van 1 

schooljaar. Afwijking hiervan is in overleg mogelijk. 

 

 

Kom jij als stagiaire ons gezellige team aanvullen?! 

Wil je een afwisselende, verantwoordelijke stage?  

Niet eindeloos kijken, maar meteen zelf een inbreng hebben?  

Reageer en laat je enthousiasme horen! 

Informatie 
Welzijn Barneveld organiseert op allerlei manieren maatjesprojecten voor mensen die behoefte 

hebben aan ondersteuning. Voor mensen die zich eenzaam voelen worden vrijwilligers gezocht die 

als maatje gezelschap brengen. Taalmaatjes helpen mensen met een andere afkomst bij het leren 

van de Nederlandse taal. Waar dit kan verbindt Welzijn Barneveld ook mensen met elkaar die allebei 

een zelfde hulpvraag hebben. Maatwerk staat hoog in het vaandel. Er wordt voortdurend gezocht 

naar nieuwe mogelijkheden om mensen te ondersteunen. 

 

Functieomschrijving 
Het coördineren van de projecten houdt een breed en veelzijdig scala van taken in: 

 Intakegesprekken voeren met jongeren/deelnemers en vrijwilligers. 

 Het werven, selecteren en aannemen van jongeren/deelnemers bij genoemde projecten. 

 Vrijwilligers werven, selecteren, aannemen, instrueren en begeleiden. 

 Het leggen en onderhouden van contacten met bestaande en nieuwe 

samenwerkingspartners. 

 Het voeren van bemiddelingsgesprekken met jongeren/deelnemers en vrijwilligers. 

 Het monitoren en begeleiden van mentortrajecten, maatjescontacten en andere 

werkzaamheden. 

 Het rapporteren van de opzet en voortgang van trajecten en contacten. 

 Het plannen en organiseren van vrijwillige inzet. 

 Het organiseren van één of meerdere activiteiten voor de doelgroep. 

 Invulling geven aan de functie van maatje binnen de verschillende projecten. 

 

 



Wie zoeken we?  
 Je volgt een opleiding Social Work of Pedagogiek in jaar 3 of 4. 

 Je bent enthousiast en gedreven. 

 Daarnaast ben je leergierig en initiatiefrijk en heb je een zelfstandige en nauwkeurige 

werkhouding. 

 Je bent bereid en in staat om je in deze veelzijdige functie flexibel op te stellen. 

 

Organisatie 
Welzijn Barneveld is een ondernemende stichting die de belangen behartigt van haar sociale 

omgeving en daarmee het welzijn bevordert door het aanbieden van diensten en ondersteunende 

projecten. In deze projecten speelt vrijwillige inzet een grote rol. Zij werkt vraaggericht en wil zo 

laagdrempelig mogelijk zijn voor zowel mensen die hulp behoeven als mensen die hulp kunnen 

geven.  

De organisatie bevindt zich in het speelveld van hulpverlening en welzijn, met alle actuele 

ontwikkelingen die zich daarin voordoen. Zij biedt stagiaires graag de kans zich hiertoe te leren 

verhouden, door hun vaardigheden en professionaliteit hier op af te stemmen. 

 

Team 
Je komt terecht in een gezellig en divers team. Je hebt een vaste stagebegeleider met wie je veel 

samenwerkt. Je hebt je eigen plek op kantoor en mag veel afspraken zelf inplannen en invullen. En 

niet onbelangrijk: elke dinsdag eten we samen tosti’s!  

 

Vergoeding 
De stagevergoeding bedraagt 170 euro netto per maand. 

 

Contact 
Voor meer informatie over deze vacature kan contact opgenomen worden met Ellis Huppelschoten; 

tel. 0342-745822 of e.huppelschoten@welzijnbarneveld.nl  

 

Solliciteren?  
Stuur je motivatie met CV naar Mirjam Bos, m.bos@welzijnbarneveld.nl  
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