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Stichting Welzijn Veere zoekt per september 2022 een: 

Stagiair m/v 
Social Work, vierdejaars (of vergelijkbaar) voor 24 uur per week 

 
Stichting Welzijn Veere is een zelfstandige, professionele welzijnsorganisatie in de 
gemeente Veere. Wij gaan en staan voor een veerkrachtige en saamhorige Veerse 
samenleving, waar jong tot oud meetelt en op eigen wijze kan meedoen.  
 
Het werk is gericht op het bevorderen van het persoonlijk en maatschappelijk 
functioneren van inwoners van de gemeente Veere, zowel individueel als in 
groepsverband. Dit betekent o.a. ondersteuning, advisering en facilitering van activiteiten 
op het gebied van welzijnswerk voor jongeren, ouderen en vrijwilligers. Het werk is 
dynamisch en vraaggericht. 
De medewerkers werken volgens de principes van Welzijn Nieuwe Stijl+. Elke 
welzijnswerker werkt als generalist in de Veerse kernen en heeft daarnaast een 
specialisatie, zoals Sport & Bewegen, Ambulant Jongerenwerk of Burenhulp. Als stagiair 
leer je het werk van welzijnswerker kennen en beoefenen. 
 
ROL EN TAKEN VAN STAGIAIR 
Van een stagiair verwachten wij dat deze al meekijkende en -doende het welzijnswerk 
leert. In de beginfase zal dit m.n. bestaan uit meelopen met de welzijnswerkers en zo 
alle facetten van het welzijnswerk leren kennen. Hierbij kan gedacht worden aan 
gesprekken met vrijwilligers (bijv. evaluatie- en eindgesprekken), gesprekken voeren met 
inwoners met een hulpvraag, multidisciplinaire overleggen met andere professionals, 
informatiebijeenkomsten organiseren enzovoorts. 
In een later stadium zal je leren zelfstandig adviesgesprekken bij mensen thuis te voeren, 
relevante bijeenkomsten te organiseren en vrijwilligers begeleiden. Zo leer je alle 
facetten van het kerngericht werken kennen. 
Het afstudeerproduct dat de stagiair vanuit de opleiding moet ontwikkelen kan 
uitgevoerd worden op de stageplek. Samen gaan we opzoek naar een onderwerp dat 
relevant is voor Welzijn Veere en past binnen de gestelde opleidings-criteria. 
 
JOUW PROFIEL  

• Je volgt de Hbo-opleiding Social Work of een verwante opleiding en start in 
september met het vierde studiejaar  

• Je hebt affiniteit met welzijnswerk en hebt interesse in zowel individueel- als 
groepsgericht werken 

• Je durft zelf initiatieven te nemen in je leerproces om jezelf te ontplooien 
• Je staat open voor feedback 
• Je bent sociaal en communicatief vaardig   
• Je bent integer en betrouwbaar 
• Je bent bereid om af en toe in overleg buiten kantooruren (’s avonds of in het 

weekend) te werken 
• Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigen  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WIJ BIEDEN   
• Werken in een klein, enthousiast en dynamisch team   
• Deskundige stagebegeleiding 
• Verscheidenheid aan werkzaamheden 
• Grote diversiteit aan hulpvragen 
• Samenwerken met externe professionele partners 

 
SOLLICITATIE-INFORMATIE   

• Meer informatie over onze organisatie is te vinden op onze website 
www.welzijnveere.nl 

• Sluitingsdatum sollicitatiebrieven: 1 maart 2022 
• Je kunt je brief per e-mail sturen aan info@welzijnveere.nl onder vermelding van 

“sollicitatie stageplaats” 
• Voor informatie over de functie kun je bellen of mailen met Joke Damen,  

0118 583687/ j.damen@welzijnveere.nl 
 


