
Vacature Stagiaire HBO Jongerenwerk 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 het Jongerenwerk zoeken wij per 

september 2017 een: 

 

Stagiaire HBO Jongerenwerk (24 uur per week)  m/v  
 

Het Jongerenwerk De Bilt maakt onderdeel uit van Mens De Bilt, de welzijnsorganisatie in de 

gemeente De Bilt. Het Jongerenwerk werkt met jongeren die vooral op straat te vinden zijn. Leuke 

maar soms ook lastige jongeren die hun plek in de maatschappij aan het zoeken zijn. We helpen ze, 

door hen in te zetten bij diverse activiteiten waar ze zelf zoveel mogelijk verantwoordelijkheid voor 

dragen. 

 

Hoe werkt het Jongerenwerk? 

Wij zijn daar te vinden waar de jongeren zijn; op straat. In samenwerking met de politie, het CJG en 

de gemeente de Bilt zorgen we dat het veilig is en er zo min mogelijk overlast is.  

Maar ook in de twee jongerencentra zijn we actief. We laten jongeren zoveel mogelijk activiteiten 

zelf organiseren. We proberen hier ook de verbinding te leggen met andere doelgroepen. 

 

Profiel 

 Een derde jaars stagiaire HBO; 

 die het leuk vindt om met jongeren te werken; 

 gemotiveerd is om uit te gaan van de kracht van jongeren 

 die stevig in zijn schoenen staat; 

 die zelfstandig kan werken en het leuk vindt om initiatieven te nemen; 

 wil leren samenwerken met een groot aantal organisaties. 

 

Wij bieden 

 Een leuk, enthousiast team; 

 een prettige leer/werkomgeving waarin collega’s bereid zijn je te ondersteunen; 

 veel vrije ruimte om zelf initiatieven te ontplooien. 

 

Meer informatie   

Meer informatie is  te verkrijgen bij Erwin de Boer, 06 211 17 362. 

 

Sollicitaties 

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

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

 

mailto:m.vanbalgoijen@mensdebilt.nl

