
 

Welzijn Scheveningen is er voor alle inwoners van Stadsdeel Scheveningen. Als brede welzijnsorganisatie biedt zij een 

aantrekkelijk activiteitenaanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in en om haar 4 wijk- en dienstencentra. 

Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan kwetsbare inwoners met het doel hen te faciliteren in het volwaardig 

participeren in de samenleving. Een vraaggericht aanbod aan dienstverlening wordt hiertoe vanuit het kinderwerk, 

jongerenwerk en het Sociaal Werk ingezet. Ook het Vrijwilligerspunt Scheveningen is onderdeel van Welzijn Scheveningen. 

Welzijn Scheveningen staat voor haar bemiddelende rol om te zorgen dat het steuntje in de rug er is. Dat kan alleen 

wanneer mensen ‘elkaar kennen, elkaar helpen’. Dit motto wordt met grote betrokkenheid uitgedragen door de ca. 50 

beroepskrachten en meer dan 500 vrijwilligers die werkzaam zijn bij Welzijn Scheveningen.  

Voor studiejaar 2022-2023 hebben we plek voor een:  

  

Stagiaire Kinderwerk (m/v)  
(16-24 uur per week)  

  

Als stagiaire maatschappelijk werk maak je deel uit van het team Kinderwerk. Het team kinderwerk werkt vanuit 

wijkcentrum het Trefpunt in Duindorp.  

  

Stage-taken:   

 Samen met het team organiseer je door de weeks en in de schoolvakantie uitdagende activiteiten die aansluiten 

bij de behoeften van kinderen tussen de 4-10 jaar uit Duindorp.  

 Je legt en onderhoudt contacten met kinderen en ouders. Bij het brengen/ophalen informeer je de ouders over 

hoe de dag is verlopen. 

 Je werkt samen met het team volgens de Positive Behavior Support (PBS) methode. 

 Je benadert kinderen tijdens outreachend werken in de wijken en inventariseert de behoeften. 

 Je begeleidt kinderen in groepsverband maar ook individueel. 

 Je signaleert en analyseert wensen, behoeften, problemen en ambities van kinderen, ouders/buurtbewoners en 

andere organisaties.  

 Je legt verbindingen tussen de leefwereld van kinderen en de maatschappelijke omgeving en bemiddelt tussen 

de verschillende partijen. 

 Je werkt samen met verschillende partners, collega- instellingen en collega’s in de wijk. 

  

Jouw profiel:   

 Je bent 2e jaars Mbo-student of Hbo-student bij bijvoorbeeld Pedagogiek, Pedagogische Wetenschappen, Sociaal 

Pedagogisch Hulpverlening, Social Work of de PABO.  

 Eerdere (stage)ervaring of affiniteit met bovenstaande werkzaamheden is een pré. 

 Je bent bereid in de middag/avond en in de vakantieperiodes stage te lopen. 

 Je houdt van gezelligheid, je hebt energie en zichtbaar plezier in je werk en deelt je passie met ons.  

 Je hebt sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen. 

 Je kunt zowel goed zelfstandig als in teamverband werken en je houdt van afwisseling en van aanpakken. 

 Je bent actief, initiatiefrijk en durft je eigen ideeën in te brengen. 

 Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 

 

Wij bieden:   

• Een hele afwisselende en leerzame stage, waarin je de kans krijgt om je te ontwikkelen, in een platte organisatie 

met betrokken collega’s. 

• Tijdens de stage maak je onderdeel uit van het team Kinderwerk en krijg je een vaste stagebegeleider.  

• Een adequate stagevergoeding conform ons stagebeleid.  

  

Meer informatie  

Jouw sollicitatie, voorzien van motivatiebrief en curriculum vitae, kun je o.v.v. ‘Stage Kinderwerk’, ter attentie van 

Vanessa van der Zwan, P&O adviseur, sturen naar vacature@welzijnscheveningen.nl. Voor meer informatie over de 

stage kun je contact opnemen met Esther Broere, coördinator Kinderwerk, via (070) 416 20 20 of 06 43 16 14 69. 

 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

https://wij-leren.nl/positive-behavior-support.php

