
 

Stage-aanbod Social Work 
Uitdagende vacature voor sociaal werkers in opleiding 

 

Instellingsgegevens  

Volledige naam    Stichting Amaryllis  

Locatie   Leeuwarden 

Afdeling   Wijkteams (Social Work) 

Bezoekadres   Diverse wijkteams in Leeuwarden 

Telefoon algemeen   058 303 0400 

Contactpersoon   Personeelszaken 

E-mail adres   personeelszaken@amaryllisleeuwarden.nl 

Bereikbaarheid   maandag tot en met donderdag 

 

Beschrijving van de stageplaats 

Ben jij op zoek naar een uitdagende stage? Een plek waar jij een breed scala aan hulpvragen 

in behandeling neemt binnen je rol als sociaal werker in opleiding? En ben je daarnaast op 

zoek naar een stage waar je de vrijheid krijgt, maar tegelijkertijd ook veel 

verantwoordelijkheid leert dragen?  

 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 
 
Wijn zijn op zoek naar Social Work studenten om binnen één van onze sociale wijkteams 
binnen de gemeente Leeuwarden aan de slag te gaan. De stage is gedurende een geheel 
studiejaar.  
 
Het sociaal wijkteam is het eerste aanspreekpunt voor bewoners in de wijk die op één of 
meerdere leefgebieden hulp en ondersteuning nodig hebben. In de verschillende wijk- en 
dorpenteams staan we klaar voor vrijwilligers, inwoners met een zorgvraag, mantelzorgers, 
mensen met ideeën, vragen of wensen, inwoners met schulden, jonge ouders, ouderen, 
inwoners die hulp willen bieden, kinderen, opvoeders, buren, statushouders, jongeren.  
 
Kortom; Wij werken met alle inwoners samen. Inwoners die hulp kunnen gebruiken, of hulp 
willen geven en mensen met ideeën en wensen voor hun buurt, dorp of wijk.  
 
Als sociaal werker in opleiding werk je in één van de wijkteams en word je begeleid door 
een sociaal werker. De sociaal werker zorgt voor dagelijkse ondersteuning, gaat met je mee 
bij eerste gesprekken en gaat periodiek mee op huisbezoek. Daarnaast zijn er dagelijkse 
contactmomenten, kun je een casus overleggen en zijn er individuele 
begeleidingsmomenten. Je richt je in deze stage voornamelijk op het voeren van 
gesprekken, het (zelf) opzetten van groepsgericht hulpverlening, op pad gaan bij financiële 
vroegsignalering, preventieve huisbezoeken etc.   
 

  



 

Wat leer je tijdens je stage als sociaal werker i.o.? 
- Je leert de problemen, op alle leefgebieden die de bewoner heeft, aan te pakken.  
- Je werkt vanuit de ondersteuningsvraag van de cliënt (bewoner) maar hebt daarbij ook 

oog voor de andere leefgebieden (signaleren).  
- Je leert samenwerken met verschillende disciplines; je collega-sociaal werkers, 

organisaties (bijv. politie, veilig thuis, kredietbank), bewoners, buurthuizen, 
wijkmanagers etc. 

- Je leert de om samen met de bewoner te kijken naar zijn of haar krachten en talenten   
- Je leert vanuit de behoefte van de bewoners te kijken en hierop passende collectieven 

te organiseren.  
- Je leert er ‘op af’ te gaan.  
- Door de dagelijkse contactmomenten met je begeleider en/of collega-studenten en de 

feedback die je van hen krijgt, ontwikkel je jezelf tot een sociaal werker.  
 

Profiel van de stagiaire 
- Je bent derde of vierdejaars student aan een MBO- of HBO-instelling en je volgt een 

sociale opleiding. 
- Je bent enthousiast, flexibel, creatief, leergierig en ondernemend. 
- Je wordt verwacht 40 weken stage te lopen; eventueel in combinatie met een onderzoek.  
- Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar voor je stage. 

 

Sollicitatieprocedure 
Stuur je motivatiebrief (max 1 A4) en CV naar Stichting Amaryllis t.a.v. Personeelszaken naar 

personeelszaken@amaryllisleeuwarden.nl.  

Voor meer informatie over de wijkteams van Amaryllis kun je kijken op onze website: 

www.amaryllisleeuwarden.nl 
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