Stage
bij Stimenz
Stimenz is een non-profit organisatie voor sociaal werk in Apeldoorn en andere plaatsen op de Veluwe.
Stimenz gaat voor een verbonden samenleving waarin iedereen meedoet en erbij hoort. Dit doen wij met
180 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers en actieve burgers onder het motto: Iedereen telt mee!

Wij verwelkomen graag per augustus/september 2022 meerdere enthousiaste
stagiairs op verschillende werkgebieden.
Opstap [stag2208]

Inwonersondersteuning [stag2201]

Taken: Gezinnen begeleiden met thuis opdrachten (ambulant), ondersteunen bij lessen, instructie geven en helpen bij
opdrachten en archiveren. Ongeveer 9 uur per week, mogelijk te combineren met een stage bij JIP of jongerenwerk.
Apeldoorn - 1 stageplaats - MBO niveau 4, opleiding Sociaal
werk. [Opstap]
Informatie: Evelien de Vries | Marloes Hoogerheide

Taken: Buurtwerk en opbouwwerk [buurten en buren]
Apeldoorn – 2 stageplaatsen – 3e jaars HBO Social Work
Informatie: Maike Bleeker en Sjoerd Bouwknegt

Stimenz Sociaal Raadslieden [2202]
Taken: kortdurende ondersteuning gericht op sociaal juridische zaken. Je krijgt ruimte om te groeien en je als beginnend sociaal raadsvrouw/raadsman te ontwikkelen.
Apeldoorn – 1 stageplaats – HBO Sociaal Juridische Dienstverlening. [SR]
Informatie: Sander van Essen

Schoolmaatschappelijk Werk [stag2203]
Taken: Ondersteuning bieden bij de opvoeding van schoolgaande jeugd. Activiteiten ontwikkelen die gericht zijn
op preventie, zelfredzaamheid en participatie. Linking pin
tussen leerling, ouders en docenten. [SMW]
Apeldoorn – 1 stageplaats voor Basisonderwijs, 1 stageplaats voor Aventus, 1 stageplaats voor Voortgezet Onderwijs –3e jaars HBO
Informatie: Soraya Doevendans

Business IT & Management sociaal domein [stag2205]
Taken: ontwikkelen van rapportages met Power Business
Intelligence, werken met SQL en mogelijk met scripting;
data analyseren en automatiseren; inzicht verschaffen in
data dmv dashboards. Volgen van Microsoft PowerBI certificeringstraject, op jouw naam, behoort tot de mogelijkheden.
Apeldoorn - 1 stageplaats - HBO-meewerkstage
Informatie: Anton Vos

Communicatie Stimenz [stag2206]
Taken: PR- en communicatieadvies; productie van huisstijlmiddelen en promotiemateriaal; contacten met media; social media, content creatie; schrijven voor intranet en website.
Apeldoorn – HBO 2e of 3e jaars – 3-6 maanden [info]
Informatie: Marijke de Groot

StimenzWerkt! [stag2204]
Taken: Coachen, motiveren en monitoren van jongeren bij
hun ondersteuningsvragen op het gebied van studie en
werk. Voorlichting en trainingen geven. Spreekuren houden
in jongerencentra in de wijk. [StimenzWerkt]
Apeldoorn – 1 stageplaats – HBO Social Work
Informatie: Daphne Merghart

Apeldoorn Pakt Aan [stag2207]
Taken: Organiseren van activiteiten voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, uitvoeren van een behoefteonderzoek,
vrijwilligerswerk in Apeldoorn onder de aandacht brengen.
Apeldoorn - 1 stageplaats – 8-16 uur per week / Social Work
Informatie: Evelien de Vries | Joannie Kooyman [APA]

Afstudeeronderzoek Maatschappelijke Stage
[stag2209]

Taken: Onderzoek doen onder scholen, organisaties en
andere vrijwilligerscentrales over de ervaringen met de
Maatschappelijke Stage.
Apeldoorn - 1 stageplaats - 4e jaars HBO, Social Work of
Onderwijs [APA - Mas]
Informatie: Evelien de Vries | Joannie Kooyman

Meidenwerk [stag2210]

Klachtbehandelaar Art.1 NOG [stag2211]

Taken: Activiteiten organiseren, contact leggen en onderhouden en een stukje een-op-een ondersteuning met de
doelgroep (meiden tussen de 4 en 14 jaar uit diverse wijken van
Apeldoorn). Je hebt een voorbeeldrol. Jouw extra aandacht
kan het verschil maken. Bij een 32-urige stage is een combinatie mogelijk tussen Meidenwerk Jongerenwerk en inloop
Jongeren Informatie Punt (JIP) Apeldoorn.
Apeldoorn - 5 stageplaatsen – 16-36 uur per week - MBO
niveau 4 of HBO richting Social Work.
Informatie: Iris Langeveld

Taken: luisterend oor, advies en ondersteuning bieden aan
eenieder die met discriminatie, ongelijke behandeling of
uitsluiting in aanraking komt: Art.1 Noord Oost Gelderland
Je adviseert over juridische mogelijkheden en staat de melder bij in procedures. Ontwikkelen en uitvoeren van preventieve activiteiten gericht op het voorkomen en bestrijden
van discriminatie zijn onderdeel van je stage. [art1-nog.nl]
Noord Oost Gelderland - 1 stageplaats - uren in overleg HBO SJD of een andere sociale opleiding.
Informatie: Titianne Geerlinks

stage bij stimenz
Wij zoeken gemotiveerde studenten die:
 Niet terugdeinzen voor ingewikkelde vraagstukken
 Motiverend en ondersteunend richting cliënten en collega’s zijn
 Het fijn vinden deel uit te maken van een team, maar ook zelfstandig kunnen werken
 Kunnen verbinden en inlevingsvermogen hebben
 Affiniteit hebben met onze doelgroepen

Dit bieden wij:
 Een fijne stageplek, waar ruimte is voor gezelligheid en eigen initiatief
 Een professionele, toegankelijke stagebegeleider
 Begeleiding met een groep mede studenten (inwerk programma, intervisie e.a.)
 Ruimte om te groeien, stappen te zetten, fouten te maken, jezelf te leren kennen en je als beginnend
professional te ontwikkelen
 Een stagevergoeding en een reiskostenvergoeding wanneer je geen studenten OV-kaart hebt

Enthousiast?
Wil je meer informatie? Neem gerust contact op met de genoemde contactpersonen via 088 784 64 64.
Heb je interesse? Dan ontvangen wij graag je motivatiebrief met cv uiterlijk 9 juni 2022 via het
emailadres stage@stimenz.nl o.v.v. het betreffende vacaturenummer. Wil je later solliciteren? Neem dan
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contact op met het stagebureau om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Stimenz
Prins Willem-Alexanderlaan 1419
7312 GA Apeldoorn
T 088 784 64 64 | www.stimenz.nl

