
Vacature Stagiaire HBO Samen Oplopen 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 Jongerenwerk uit. Binnen Team Welzijn zoeken wij voor Samen Oplopen voor 

het studiejaar 2018-2019 een: 

 

Stagiaire HBO 3e jaars Social Work of (HBO pedagogiek/SPH/MDW) 

(20-32 uur per week) m/v  
 

Wat is Samen Oplopen? 
De coördinator van Samen Oplopen koppelt vrijwilligers aan gezinnen met kinderen die wel wat steun 

kunnen gebruiken. Als het klikt, ondernemen ze dingen die zij samen fijn en nuttig vinden. Eigenlijk 

lopen ze een stukje samen op in het leven.  

De problemen die binnen gezinnen kunnen spelen zijn vaak heel breed en de vrijwilliger kan hulp 

bieden in brede zin. Van het invullen van formulieren tot het bieden van een luisterend oor. Van naar 

buiten gaan met de kinderen tot samen een fiets kopen of zwemles regelen. Bij het leren van de 

Nederlandse taal tot het helpen bij de inburgering. Maar net wat bij de vrijwilliger past. Als stagiaire 

word je zowel ingezet bij het ondersteunen van gezinnen, als bij het uitvoeren van de taken van de 

coördinator.  

 

Profiel 

Wij zoeken een enthousiaste, initiatiefrijke derdejaars stagiaire met een hart voor gezinnen/kinderen 

en een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Iemand die communicatief vaardig is, geduldig, 

empathisch en die snel verbindingen legt. Het is van belang dat je het leuk vindt om gezinnen/kinderen 

te ondersteunen en het als uitdaging ziet om te ontdekken waarmee je een gezin echt kunt helpen.  

 

Taakomschrijving 

• Ondersteunen (2-3 uur per gezin per week) van gezinnen in de rol van vrijwilliger. 

• Verslaglegging van bezoekmomenten. 

• Samen met de coördinator intakes en evaluatiegesprekken voeren bij gezinnen. 

• Samen met de coördinator kennismakingsgesprekken voeren bij nieuwe vrijwilligers.  

• De bekendheid van Samen Oplopen binnen de gemeente De Bilt vergroten. 

• Meehelpen met de organisatie van een feest voor de betrokkenen van Samen Oplopen. 

• Het bijwonen van intervisiebijeenkomsten en trainingen voor vrijwilligers (in de avonden). 

 

Wij bieden 

Je ontvangt professionele begeleiding van de coördinator van Samen Oplopen. Je neemt deel aan 

vrijwilligerstrainingen en intervisiebijeenkomsten. Je werkt binnen het team Welzijn en wordt 

uitgenodigd voor diverse teambijeenkomsten. Naast de werkzaamheden die onder Samen Oplopen 

vallen kun je ook wat snuffelen aan andere projecten binnen het team Welzijn.  

 

 



Meer informatie 

Meer informatie is te verkrijgen bij Christine Thomas, coördinator Samen Oplopen De Bilt, 

bereikbaar op c.thomas@mensdebilt.nl of 06-13069608.  

 

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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