
Stagevacature 2023-2024 
 

Ga voor meer informatie naar www.deschoor.nl (Werk & Stage) of mail naar: stage@deschoor.nl  
 

 

Maatschappelijk Werker, Team Maatwerk 
Ondersteuning Schuldstabilisatie  

 
Voor het team Maatwerk Ondersteuning Schuldstabilisatie (MOSS) zijn wij op zoek naar een gedreven 
stagiair(e) die van een uitdaging houdt en graag met een stevige doelgroep wil werken. De doelgroep 
bestaat uit Almeerders met schuldenproblematiek, van minimaal tot zeer problematisch. Bewoners die bij de 
gemeente een aanvraag schuldhulpverlening indienen, waarbij de situatie nog te instabiel of complex is, 
worden doorverwezen naar ons. Je komt te werken binnen een team met zogeheten maatwerkers, die zich 
primair richten op het stabiliseren van de financiële situatie van cliënten. 
 
Organisatie De Schoor organiseert in Almere onder andere het sociaal cultureel werk, het 

maatschappelijk werk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en 
jongerenwerk en brengt heel Almere in beweging. We maken deel uit van de 
wijkteams én zetten ons in bij de ondersteuning van schuldstabilisatie van bewoners. 
Dit alles om de leefbaarheid van de stad te vergroten onder het motto: Meedoen 
mogelijk maken! 
In Poppodium De Meester, buurt- en jongerencentra, in de speeltuin en op de 
jeugdlanden, op sportvelden en brede scholen; verspreid over de hele stad kunnen 
Almeerders elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van activiteiten en cursussen. 
Ca. 300 professionals werken hiervoor samen met honderden vrijwilligers en 
stagiairs. 

 
Project/ 
Accommodatie MOSS is een uniek concept binnen de hulpverlening bij financiële en 

schuldenproblematiek. In de basis wordt hier de regie en coördinatie gevoerd over 
de trajecten en wordt samen met de cliënt een plan met interventies opgesteld, 
welke worden gemonitord. Aanvullend is het mogelijk om psychosociale 
ondersteuning te bieden op onder andere gedrag, vaardigheden en motivatie. 

 
Taken -  Preventieve huisbezoeken aan bewoners met financiële problemen, met als doel 

advies te geven op het gebied van financiën (zowel praktisch als de 
gedragscomponent) en indien nodig door te verwijzen naar hulpverlenende 
instanties.  

 -  Cliënten ondersteunen bij het creëren van financiële stabiliteit en daarin een 
eigen caseload opbouwen en beheren.  

 -  Budgetbegeleiding geven.  
 -   Ondersteunen en later meedraaien binnen onze laagdrempelige inloop 

(Financieel Huis).  
 

Dagen/tijden - 32 uur per week van 9:00 tot 17:00 uur. De dagen zijn bespreekbaar, afhankelijk 
van het studieprogramma. 

    
Functie-eisen -  hbo Social Work of Sociaal Juridische Dienstverlening, derde jaar. Je stage start 

in september 2023. 
 - Proactief, planmatig, ondernemend, communicatief sterk, zelfstandig, 

daadkrachtig en in een team kunnen functioneren. 
 
Wat bieden wij?  De mogelijkheid jezelf te ontwikkelen en ontplooien binnen een uniek  
  hulpverleningsconcept. 
 
Interesse? Gebruik de link naast deze vacature op de website voor het online reactieformulier en we nemen 
contact met je op.  

http://www.deschoor.nl/
mailto:stage@deschoor.nl

