
 

 
 
 
 
 

SWW is een eigentijdse welzijnsorganisatie in Hoogeveen die samenlevingsvraagstukken vanuit 
verschillende disciplines benadert en bij de oplossing kiest voor een integrale aanpak. Kwaliteit en 
klantgerichtheid zijn leidraad in de SWW-cultuur. De SWW-medewerkers en vrijwilligers worden voor het 
merendeel in wijken en dorpen, en voor een klein deel doelgroepgericht, ingezet. Door de eigen 
mogelijkheden van mensen te stimuleren, functioneren zij als ‘krachtcentrale’ voor de ruim 55.000 
inwoners van het werkgebied 

 
SWW zoekt meerdere  

Stagiaires Social Work (32 uur p/wk) 
voor verschillende gebiedsteams van onze organisatie 

 
 

De bedoeling is…  
Je loopt stage binnen het gebiedsteam. Afhankelijk van je studierichting bekijken we in welk gebiedsteam 
je optimaal kan worden ingezet.  
Als voorbeeld voor de richting MWD: als stagiaire begeleid je, onder verantwoordelijkheid van je 
praktijkbegeleider, gezinnen of kinderen binnen een van onze gebiedsteams. Uitgaan van de mogelijkheden 
van het gezin is voor jou vanzelfsprekend. Je sluit aan bij de vragen en wensen van de cliënt. Het doel van 
de ondersteuning is dat kinderen, jongeren en gezinnen weer regie over hun eigen leven hebben. Je 
ondersteunt hen bij het navigeren en onderhandelen richting gewenste doelen en oplossingen. Belangrijke 
anderen, het netwerk of de informele zorg in de wijk betrek je hierbij. Waar nodig werk je samen met de 
aanvullende hulp.  
 
Arbeidsvoorwaarden:  

• een werkplek op de locatie in het werkgebied. 
• een eigen emailadres op naam (herkenbaarheid als stagiaire via de emailhandtekening). 
• mogelijkheid tot deelname aan alle interne trainingen/workshops.  
• alle benodigde apparatuur wordt tijdens je stage beschikbaar gesteld. 
• SWW heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, waaronder stagiaires ook vallen. 

Dit is opgenomen in het stagecontract. De student zorgt er zelf voor dat hij voldoende verzekerd is. 
Het gaat dan om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor derden: voor eventuele schade 
ontstaan tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden binnen de stage.  

 
Alle betrokkenen op een rij  
Als stagiaire krijg je een takenpakket op maat, waar je onder begeleiding van een ervaren professional  
uitvoering aan geeft. Je praktijkbegeleider overlegt met jou over de doelstelling en inhoud van de stage en 
ondersteunt je bij het behalen van de doelstellingen. Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat het 
leerproces de primaire doelstelling is. De begeleiding bestaat in elk geval uit inwerk- en 
begeleidingsgesprekken, evaluatie en beoordeling van de stagiair(e). Daarnaast ontvang je bij ons een 
stagevergoeding voor je jaarstage. 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
Als stagiair(e) draag je actief bij aan de opdrachtformulering, het begeleidingsproces en de uitvoering van 
de werkzaamheden. Je bent zelf primair verantwoordelijk voor de inhoud en voortgang van de opdracht.  
 
Van de onderwijsinstelling wordt verwacht dat zij de eisen die gesteld worden aan een stage, duidelijk 
kenbaar maakt aan alle betrokken partijen. Daarnaast wordt van de onderwijsinstelling verwacht dat zij een 
begeleider aanwijst die als aanspreekpunt namens de onderwijsinstelling optreedt voor alle betrokkenen. 
De opleiding is er verantwoordelijk voor dat de stagiair(e) voldoende toegerust is om aan de stage te 
beginnen.  
 
Wij zoeken  
De stageplekken zijn gericht op toekomstige professionals in het sociaal domein. Wij zijn daarom op zoek 
naar:  

 Stagiair(e)s van een HBO-opleiding Social Work, in het 3e leerjaar. Na deze opleiding voldoe je aan 
de criteria om je te laten registreren als Jeugd- en Gezinsprofessional (SKJ registratie).  

 De stageplekken zijn gericht op stagiair(e)s die in hun 3e leerjaar een praktijkervaringsplek op 
willen doen.  

 Jouw stage is langer dan 40 weken en minimaal 24 uur per week (stage inclusief 
praktijkopdrachten), maar bij voorkeur 32 uur per week.  

 Je bent student aan een regionale onderwijsinstelling.  

Wat vragen wij van jou?  
 Je hebt basiskennis van verschillende leefgebieden, leeftijden en doelgroepen. Je hebt kennis van 

en inzicht in het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken.  
 Je bent sociaal vaardig. Je kunt tegen een stootje, kunt omgaan met tegengestelde belangen en je 

bent flexibel en cultuursensitief. Je werkt oplossingsgericht en vanuit het sociale netwerk van het 
gezin.  

 Je hebt analytisch vermogen. Je kunt je eigen handelen reflecteren en hiervan leren.  
 Je bent gericht op effectief samenwerken met je collega’s en stelt het gezamenlijk resultaat 

voorop.  
 Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG); deze wordt voorafgaand aan je stage aangevraagd door 

P&O. 

Bij interesse in deze vacature:  
Meer informatie vind je op www.swwh.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de afdeling 
P&O, bereikbaar via 0528-278855.  
 
Solliciteren  
Wil je solliciteren op deze stageplek? Naast je cv ontvangen we graag een brief met jouw persoonlijke 
motivatie om stage te lopen bij SWW. Je kunt solliciteren per mail aan as.berfelo@swwh.nl. Je hoort dan zo 
snel mogelijk van ons.  


