
 

Vacature Stagiaire HBO Social Work jaar 1 en 2 

Stageproject Launch Your Future  

(max. 3 stagiaires) 

 

Wil jij werkervaring opdoen met de doelgroep “jongeren” en hierbij ook aan je eigen 

persoonlijke ontwikkeling werken?  

Dan ben je welkom bij het project Launch Your Future De Bilt! 

Launch your Future is een project ontworpen voor jongeren tussen de 15-30 jaar. We 

bieden hun de mogelijkheid om zich enerzijds individueel en creatief te ontwikkelen, 

waarmee ze werken aan hun kansen in de toekomst. Anderzijds geven we ze de 

mogelijkheid om maatschappelijke impact te maken. Je kunt hierbij denken aan 

vrijwilligerswerk. 

In dit project werken we van februari tot juli een of twee dagdelen met groepen van max. 10 

personen, waarvan jij dan een van de deelnemers zult zijn. Wellicht word je ook aan een van 

de jongeren gekoppeld als individueel begeleider. Het is belangrijk dat je zelf ook een 

persoonlijke ontwikkelingsvraag hebt en daardoor onderdeel van de groep bent.  

Daarnaast word je gedurende die periode informeel persoonlijk begeleider van mensen uit 

een andere doelgroep. Dat kan een oudere zijn, een taalmaatje, iemand met Niet 

Aangeboren Hersenletsel (NAH) of dementie, enz..  

We bespreken van tevoren met jou waar jouw voorkeur naar uitgaat, zodat het aansluit bij 

je (persoonlijke) leerdoelen. Deze begeleiding doe je bij 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. Meer informatie over Launch your Future vind je op: 

www.mensdebilt.nl/launch-your-future en launch-your-future.nl/ 

Wij bieden 

Je ontvangt goede, professionele begeleiding van de coördinatoren van het project. Je kunt 

deelnemen aan trainingen en intervisiebijeenkomsten en je werkt binnen Team Welzijn. 
 

Meer informatie en aanmelden   

Meer informatie is te verkrijgen bij de coördinatoren van dit project:  

Astrid Kloosterziel (06-47693237) of Mariëlle de Jong (06-16665083).  

Lijkt het je interessant om op deze manier je kennis te vergroten en een leuke stage te 

lopen, stuur dan voor 1 februari '22 een mail met je motivatie en CV naar Astrid én Mariëlle: 

a.kloosterziel@mensdebilt.nl;  m.dejong@mensdebilt.nl  
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