
 
Stage 2e 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 per september/oktober 2022: 
 

Stagiairs 2e jaar HBO Social Work 

 (16 uur per week)  
 
Stagelopen bij MENS Team Welzijn 
Je gaat stagelopen bij een welzijnsorganisatie in de informele zorg. Bij team Welzijn bieden we 
ondersteuning aan gezinnen, volwassenen, kinderen of groepen waar diverse problematieken spelen. 
Hierdoor kunnen we goed inspelen op jouw leerdoelen en interesses. Bij MENS werken we nauw samen 
met formele zorgverleners, zoals bijvoorbeeld 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. 
Daarnaast ga je op verkenning in het sociaal domein, draai je mee in projecten en loop je mee met diverse 
collega's. Er is binnen jouw stage veel ruimte voor eigen initiatief. Hieronder noemen we een aantal 
projecten die onder Welzijn vallen: 
 
MENS met elkaar 
Wij werken bij dit project met de volgende doelgroepen: sociaal isolement, psychosociaal kwetsbaar, 
dementie, mantelzorgmaatje en zorgmaatje. Aan hulpvragers uit deze doelgroepen koppelen we een 
vrijwilliger of stagiair die de hulpvrager informeel ambulant begeleidt. Vaak wordt er ingezet op het 
vergroten, verdiepen en verstevigen van het netwerk. 
 
Sterk door Vrijwilligerswerk 
Dit project valt onder “Mens met elkaar” en is bedoeld voor mensen die actief willen zijn in de samenleving 
maar die dat niet zelfstandig voor elkaar krijgen. Het zijn mensen die zich psychisch kwetsbaar voelen of 
kampen met een hersenziekte. Dit doordat ze in een sociaal isolement zitten, eenzaam zijn of 
geheugenklachten hebben, zoals dementie of Alzheimer.   
Tijdens dit project kijken we naar de interesses van deze doelgroep en zoeken we passend vrijwilligerswerk. 
Dit kan op verschillende plekken: in een buurtcentrum, op een school of in een bibliotheek. Als stagiair 
begeleid je iemand uit deze doelgroep. Je gaat, afhankelijk van de persoon die je begeleidt, een aantal keer 
mee naar het vrijwilligerswerk. Ook houd je contact met de organisatie waar diegene vrijwilligerswerk doet. 
Je bent begeleidend betrokken om het vrijwilligerswerk overzichtelijker en haalbaar te maken.  
 
Samen Oplopen 
Bij dit project worden gezinnen aangemeld die ondersteuning nodig hebben bij vooral (praktische) 
opvoedvragen, maar ook met bijvoorbeeld de Nederlandse taal, administratieve taken etc. Je wordt 
gekoppeld aan een gezin en gaat vooral de kinderen begeleiden, waardoor de ouders worden ontlast. 
Voordat je met gezinnen aan de slag gaat, heb je eerst nog een kennismakingsgesprek met de coördinator 
van dit project, Christine Thomas. 
 
 



Taalmaatje 
Je wordt gekoppeld aan iemand die de taal niet of slecht spreekt. Je gaat samen boodschappen doen, 
koken, lekker naar buiten, naar de bieb, koffie- of theedrinken, maar 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 
erg verrijkend om het hier samen over te hebben. 
 
Taakomschrijving 2e jaars stagiair 

• Je wordt als informeel ambulant begeleider gekoppeld aan een aantal hulpvragers uit de 
bovenstaande doelgroepen. Het is mogelijk om hulpvragers te begeleiden die aansluiten bij jouw 
leerdoelen en interesses.  

• Na de huisbezoeken aan de hulpvragers die je begeleidt, schrijf je een rapportage. Deze houd je 
wekelijks bij. 

• Je verricht administratieve werkzaamheden. 
• Je neemt deel aan intervisies. 
• Je verdiept je actief in MENS en je gaat met collega's in gesprek over hun werkzaamheden.  
• Je werkt methodisch (oplossingsgericht, vraaggericht) vanuit de presentiebenadering. 
• Je loopt een aantal keer mee met collega’s (sociaal werkers) die intakes afnemen bij vrijwilligers en 

hulpvragers en bij de koppelingsgesprekken tussen vrijwilliger en hulpvrager. 
• Op een later moment in je stage mag je zelfstandig intakes doen en koppelingen maken tussen 

vrijwilligers en hulpvragers.  
• Het is mogelijk om projecten/activiteiten te bedenken en/of te organiseren. Dit kan zelfstandig 

maar ook in samenwerking met andere stagiairs en/of organisaties. Hierbij stellen we eigen 
initiatief erg op prijs. 

• Er worden workshops en trainingen georganiseerd waar jij als stagiaire bij kunt aansluiten en die je 
eventueel zelf kunt organiseren en leiden. 

 
Wij bieden 

• Professionele en persoonlijke 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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