
Stagevacature 2022-2023 
 

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/ 

 

We zijn op zoek naar 3e jaars studenten Social Work 
die stage willen lopen in een van de Almeerse wijkteams 
 

 

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, vrijwilligers-

consulent 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.  

 

 

Wij zoeken  3e jaars studenten hbo Social Work 

 

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, 

partner-organisaties, 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. 

 

Dagen/tijden  In overleg 

    

Wij bieden Een veelzijdige stage in onze kleurrijke en dynamische stad. Er zijn voor 

3e jaars studenten hbo Social Work een aantal stageplekken beschikbaar die 

in aanmerking komen voor een stagevergoeding: € 250,00 per maand op basis 

van 32 uur per week en voor maximaal 10 maanden. 

 

Interesse? Gebruik de link naast deze vacature op de website voor het online reactieformulier en 

we nemen contact met je op. 
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