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

 

 

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. 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. 40 

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

Voor studiejaar 2019-2020 hebben we bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Scheveningen plek voor een: 

 

Stagiaire Opvoedsteun (m/v) 
(32 uur per week) 

 

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Scheveningen 

Het CJG is een netwerkorganisatie die door alle bewoners, ouders, kinderen en jongeren en andere 

betrokkenen in het werkgebied wordt gekend en ervaren als een belangrijke en eerst benaderbare bron 

voor begrijpelijke, bruikbare en zinvolle informatie en begeleiding met betrekking tot opvoeding en 

ontwikkeling. De stage wordt binnen het CJG uitgevoerd vanuit Welzijn Scheveningen.  

 

Stage-taken:  

- Het voeren van gesprekken met ouders met een opvoedvraag; 

- Het organiseren en begeleiden van (thema-) bijeenkomsten op het gebied van opvoeding voor 

ouders; 

- Overige voorkomende werkzaamheden. 

 

Jouw profiel:  

- Je bent een 3
e
 of 4

e
 jaars Hbo-student Pedagogiek. 

- Je komt 32 uur per week stage lopen in studiejaar 2019-2020 (bij voorkeur vanaf september 2019). 

- 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. 

 

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 CJG team 

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 CJG’,  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 Karin Minderman, Medewerker Wijkcontacten 

en Netwerken  via 06-81618055. 


