
Stagevacature 2021-2022 
 

Voor meer informatie over stage lopen bij de wijkteams kun je mailen naar stage@deschoor.nl en voor 
meer informatie over de wijkteams in Almere kun je terecht op http://wijkteams.almere.nl/ 

Generalistisch wijkwerker 

 
Wijkteam Almere Buiten West 
 
Organisatie In Almere zijn de wijkwerkers in de wijkteams afkomstig van verschillende 

organisaties, te weten welzijnsorganisatie De Schoor, MEE IJsseloevers, 
Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA) en de gemeente 
Almere. De wijkwerkers werken nauw met elkaar samen vanuit hun expertise 
als maatschappelijk werker, opbouwwerker, cliëntondersteuner, 
vrijwilligersconsulent en WMO-consulent. Samen met bewoners met een 
hulpvraag zoeken zij praktische oplossingen en wijzen, als dat nodig is, de 
weg naar professionele hulp. De missie van de wijkteams is dat iedereen 
naar eigen kunnen meedoet in de samenleving, ongeacht zijn of haar 
beperkingen en mogelijkheden. Meer weten? Kijk dan op 
wijkteams.almere.nl. 

 
 Het Stagebureau van De Schoor regelt de stages voor de wijkteams 

centraal.  
 

Wijkteam  Almere Buiten West 
 
Taken Je kijkt samen met het team hoe ondersteuningsvragen opgepakt worden en 

je leert de specialismes in het wijkteam kennen. Je leert de lokale overheid, 
partnerorganisaties, lokale ondernemers en vrijwilligers te betrekken bij het 
werk. De vragen waar je mee te maken krijgt zijn divers, denk bijvoorbeeld 
aan mensen met schulden, een verslaving, psychische of sociale problemen 
of een combinatie hiervan. 

 - Administratie spreekuur: 
* Uitvoerend: bewoners ondersteunen bij administratieve regelzaken, 

fondsaanvragen voorbereiden, kwijtscheldingen aanvragen, etc. 
* Ondersteunend: organisatie van de administratie spreekuren; 

archiveren relevante informatie, registratie, begeleiden/ondersteunen 
vrijwilligers, etc. 

 -  Meelopen met algemeen inloopspreekuur en keukentafelgesprekken 
 -  Verslaglegging van de keukentafelgesprekken 
  -  Deelname aan teamoverleg en casuïstiek 

 
Dagen/tijden - 8-16 uur. Dagen in overleg, maar in ieder geval de dinsdag 
 - Eventueel een combinatie stage (aanvullende uren bij een project van De 

Schoor of de VMCA) 
    
Functie-eisen -  18+ 
 -  hbo Social Work, 1e of 2e jaar. 
 -  Nieuwsgierig, initiatiefrijk, integer, empathisch en flexibel. 
 -  Beheersing van de Arabische taal is een pre. 
 
Wat bieden wij?  Een uitdagende stageplaats waar je kennis kunt maken met het werken in 

een wijkteam en waar je wekelijks in contact komt met bewoners met een 
hulpvraag 

 
Interesse? Gebruik de link naast deze vacature op de website voor het online reactieformulier en 
we nemen contact met je op.  

mailto:stage@deschoor.nl

