
 

 

Welzijn Barneveld heeft een 
 

Stagevacature HBO Social Work 2021-2022 
Leerjaar 3 | 32 uur per week | Locatie Barnveld 

 

 
 
 
Wil jij een afwisselende en verantwoordelijke stage? Werken met statushouders, jongeren, ouderen, 
mantelzorgers en mensen met een beperking? Wil jij leren organiseren? Wil jij weten hoe het werkt in een sociale 
organisatie? En zoek je ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.  
 
Solliciteer bij Welzijn Barneveld!  
 
Organisatie: 
Welzijn Barneveld is een neutrale, ondernemende welzijnsorganisatie voor alle inwoners van de gemeente 
Barneveld. We bieden maatschappelijke ondersteuning aan vrijwilligers, mantelzorgers, senioren, volwassenen 
en jongeren. Daarnaast zetten we ons in voor sociale buurten!  Door een vraaggestuurd diensten- en 
activiteitenaanbod willen we de zelfredzaamheid, de participatie en het welzijn onder de lokale bevolking 
vergroten. 
 
Wat ga je doen? 
Welzijn Barneveld werkt in projecten en jij gaat je in ieder geval voor deze projecten inzetten:  

 Taalcafé: Dit café is voor inburgeraars. Je mag deze zelfstandig gaan draaien met hulp van vrijwilligers.  
Voorbereiden, een invulling bedenken en het taalcafé leiden.  

 Maatschappelijke Stage: In contact met maatschappelijke organisaties en jongeren om hen aan elkaar 
te verbinden via de middelbare school. Gastlessen geven, jongeren begeleiden en stages organiseren. 

 Jongerennetwerk GewoonDoen: Jongeren motiveren om een steentje bij te dragen in de lokale 
samenleving! 

 Maatjesproject: Dit is de grootste taak. Je helpt met het één-op-één koppelen van een hulpvrager en 
een vrijwilliger. De hulpvragen zijn heel divers. Je leert gesprekken voeren met hulpvrager en vrijwilliger 
en organiseert het project.  

 In de Buurt: Je helpt af en toe bij activiteiten die worden georganiseerd om de sociale samenhang in 
wijken te vergroten.  

Wie zoeken we? 
 Je volgt de opleiding Social Work of Pedagogiek in leerjaar 3 
 Je bent enthousiast en gedreven 
 Je kunt tegen een beetje chaos, maar werkt wel nauwkeurig.  
 Je ben proactief en durft initiatief te nemen 

 
Wat bieden wij jou? 

 Een gezellig en betrokken team waar je mee gaat samenwerken 
 Een veelzijdig takenpakket en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling!  
 Een stagevergoeding van € 170,- per maand.  

Lijkt het je wat? 
Stuur jouw motivatie met cv naar Mirjam Bos, m.bos@welzijnbarneveld.nl  
 
Meer informatie over de stage? 
Bel met stagebegeleider Ellis Huppelschoten, via 0342-745822 of mail e.huppelschoten@welzijnbarneveld.nl  
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