
 

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 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 Maatschappelijk Werk (m/v)  
(32 uur per week)  

  

Als stagiaire maatschappelijk werk maak je deel uit van het team Sociaal Werk. Dit team zorgt voor onder 

andere de uitvoering van de Servicepunten XL, cliëntondersteuning, de coördinatie van het Haags Ontmoeten 

en vrijwillige dienstverlening.   

Vanuit de verschillende taken en rollen bied je kortdurend informatie, advies en hulpverlening. Het doel is de 

zelfredzaamheid van kwetsbare wijkbewoners te vergroten en waar nodig daarin te ondersteunen. Je neemt 

ten behoeve van bovenstaande deel aan verschillende relevante (interne) overleggen.  

  

Stage-taken:   

- Het bieden van (kortdurende) materiële - en psychosociale hulpverlening/cliëntondersteuning.  

- Informeren, adviseren, begeleiden en verwijzen van bewoners van het stadsdeel.  

- Het houden van open inloopspreekuren en bereikbaarheidsdiensten.  

- Samenwerken met vrijwilligers die verbonden zijn aan het Sociaal Werk.  

- Het verrichten van de bijkomende administratieve taken zoals dossiervorming, registratie e.d.  

  

Jouw profiel:   

- Je bent een 3e jaars HBO-student Social Work / Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.  

- Je komt 32 uur per week stagelopen, gedurende 10 maanden in Studiejaar 2022-2023.  

- Je bent van nature leergierig, nieuwsgierig, enthousiast en proactief.  

- Je bent in staat op eigen handelen te reflecteren en feedback te ontvangen.  

- Je wilt volop leren en jezelf ontwikkelen in het sociaal werk / maatschappelijk werk, waarbij 

vraagverheldering en activering centraal staan en je daartoe systeemgericht, outreachend en 

oplossingsgericht wilt werken.  

  

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 Sociaal Werk en krijg je een vaste stagebegeleider.  

- De mogelijkheid van een stagevergoeding conform ons stagebeleid.  

  

Meer informatie  

Jouw sollicitatie, voorzien van motivatiebrief en curriculum vitae, kun je o.v.v. ‘Stage Sociaal Werk’, ter 
attentie van Vanessa van der Zwan, HR medewerker, sturen naar vacature@welzijnscheveningen.nl.  
Voor meer informatie over de stage kun je contact opnemen met Emilie Ceulemans, Coördinator Sociaal 
Werk, via 06 43 12 30 47 of emilie.ceulemans@welzijnscheveningen.nl.  
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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