
Vacature Stagiaire HBO 3de jaars Maatjesproject 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 het 

team Welzijn zoeken wij per september 2018 een: 

 

Stagiaire HBO 3de jaars Maatjesproject  

(24  uur per week) m/v  
 

Hoe werkt het Project? 

Het Maatjesproject is vier jaar  geleden gestart en is enorm gegroeid gezien de enorme behoefte die 

er binnen de samenleving is aan een dergelijk project. 

Wij werken met vijf doelgroepen waar we een maatje aan kunnen koppelen: sociaal isolement, 

psychosociaal kwetsbaar, dementie, mantelzorgmaatje, zorgmaatje. 

Momenteel hebben we meer dan 110 maatjeskoppels en daarnaast melden iedere dag nieuwe klanten 

zich aan en werven wij nieuwe vrijwilligers. 

De vrijwilligers krijgen van ons een startbijeenkomst en daarnaast wordt men uitgenodigd voor 

intervisie bijeenkomsten en workshops. 

 

Profiel 

Wij zoeken een initiatiefrijke 3dejaars stagiaire met een sterke maatschappelijke betrokkenheid, 

iemand die communicatief vaardig is, geduldig, empathisch en snel verbindingen legt. 

Het is van belang dat je het leuk  vindt om mensen te begeleiden en  het als uitdaging ziet om mensen 

bij elkaar te brengen om tot de juiste match te komen. 

 

Taakomschrijving 3de jaars stagiaire 

• Intakes doen bij vrijwilliger en klant, eerst samen met de projectcoördinator, later zelfstandig. 

• Zelf maatje worden van een aantal klanten, waarbij de doelgroepen divers kunnen zijn. 

• Actief opdoen van kennis en vaardigheden gerelateerd aan hulpvragers. 

• Verslaglegging van bezoekmomenten. 

• Telefonische evaluaties met de vrijwilligers en de klanten na een aantal weken. 

• Administratieve werkzaamheden. 

• Meewerken en meedenken met organisatorische taken. 

• Verwerken van intakes in het systeem. 

• Gesprekken voeren met hulpvragers over de voortgang van de ondersteuning vanuit MENS 

met Elkaar. 

• Doen van onderzoek ten behoeve van beleid binnen de organisatie ter bevordering van de 

kwaliteit van het begeleiden van de hulpvrager/vrijwilliger. 

• Adviseren aan de organisatie naar aanleiding van onderzoek ter verbetering van beleid. 



• Actieve deelname aan intervisies en workshops, waarvan een aantal zelf organiseren en 

begeleiden. 

• Coachen en begeleiden van 1e jaars stagiaires en terugkoppeling aan de stagecoördinator. 
 

Wij bieden 

Je ontvangt professionele begeleiding van de coördinatoren van het project. Je neemt deel aan 

trainingen en intervisebijeenkomsten. Je werkt binnen het team Welzijn en wordt uitgenodigd voor 

diverse teambijeenkomsten. 

 

Meer informatie   

Meer informatie is te verkrijgen bij Misja Oliemans,  tel.nl: 06-47589223. 

  

Sollicitaties 

Ben je geïnteresseerd in deze veelzijdige stageplaats dan kun je een sollicitatiebrief met CV mailen naar 

Marianne van Balgoijen, m.vanbalgoijen@mensdebilt.nl. 
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