
 

Stage 1e jaars HBO Social Work 2022-2023 

         Team Welzijn MENS De Bilt 
 

 
 
MENS De Bilt is de organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in Gemeente De Bilt. We brengen 
mensen bij elkaar en zijn stevig verankerd in een netwerk van Biltse maatschappelijke organisaties. We 
voeren onder andere welzijnsactiviteiten uit en zijn de schakel tussen zorg en welzijn. Binnen Team Welzijn 
zoeken wij van oktober 2022-juli 2023: 
 

Stagiairs 1e jaar HBO Social Work  
 

Stagelopen bij MENS Team Welzijn 
Je gaat stagelopen bij een welzijnsorganisatie in de informele zorg. Bij team Welzijn bieden we 
ondersteuning aan gezinnen, volwassenen en kinderen waar diverse problematieken spelen. Hierdoor 
kunnen we goed inspelen op jouw leerdoelen en interesses. Bij MENS werken we nauw samen met formele 
zorgverleners, zoals casemanagers dementie, de thuiszorgorganisaties en de praktijkondersteuners van de 
huisartsen. Ook wordt er volop in de wijken gewerkt. Stage bij MENS is een zelfstandige stage. Je gaat naar 
je hulpvragers in de thuissituatie en hebt meestal één-op-één contact. Binnen de stage is veel ruimte voor 
eigen initiatief. Hieronder noemen we een aantal projecten die onder Welzijn vallen: 
 
Taalmaatje 
Je wordt gekoppeld aan iemand die de taal niet of slecht spreekt en je gaat samen boodschappen doen, 
koken, lekker naar buiten en samen koffie- of theedrinken. Je gaat vooral Nederlands praten met die 
persoon. Vaak hebben mensen die kort in Nederland wonen, allerlei vragen m.b.t. onze cultuur. Het is voor 
jullie allebei interessant om het hierover te hebben. 
 
MENS met elkaar 
Wij werken in dit project met de volgende doelgroepen: sociaal isolement, psychosociaal kwetsbaar, 
dementie, mantelzorgmaatje en zorgmaatje. Aan hulpvragers uit deze doelgroepen koppelen we jou als 
informeel ambulant begeleider.   
 
Taakomschrijving 1e jaars stagiair 

• Je wordt als informeel ambulant begeleider of als taalondersteuner gekoppeld aan maximaal 2 
mensen. Bij de keuze voor de doelgroepen, sluiten we aan bij jouw interesses en leerdoelen.  

• Na de huisbezoeken aan de hulpvrager(s) die je begeleidt, schrijf je een rapportage. Deze 
rapportage houd je wekelijks bij en bespreek je met je begeleider.   

• Je kunt meelopen met collega’s (sociaal werkers) die intakes afnemen bij vrijwilligers en 
hulpvragers.  

• Het is mogelijk om een klein projectje of een activiteit te organiseren. Dit kan zelfstandig maar ook 
in samenwerking met andere stagiairs en/of organisaties.  

• Er worden workshops en trainingen georganiseerd waar jij als stagiaire bij kunt aansluiten. 
 
Wij bieden 

• Professionele begeleiding door een vaste stagebegeleider. 
• Deelname aan trainingen en intervisiebijeenkomsten.  

 
Meer informatie   
Meer informatie is te verkrijgen bij Mariëlle de Jong: 06 - 166 65 083. 
 
Sollicitaties 
Ben je geïnteresseerd in deze veelzijdige stageplaats dan kun je een motivatiebrief met CV mailen naar 
Mariëlle de Jong; m.dejong@mensdebilt.nl 
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