
Gezocht per februari 2022 

 

Afstudeerder HBO Social Work 

 

Versa Welzijn te Hilversum  

Aantal uur: 24 – 36uur 

 

Opdracht per februari 2022 

 

Ben je zelfstandig, beschik je over een flinke dosis ambitie en ben je op zoek naar een uitdagende 

afstudeeropdracht Social Work? Dan ben je bij Versa Welzijn aan het juiste adres! 

 

Wij hebben vanaf februari 2022 plek voor een afstudeerder Social Work voor een leuke opdracht. 

We hopen je zo’n twee dagen per week op kantoor in Hilversum te mogen ontvangen. De overige 

dagen werk je vooralsnog vanuit huis.  

 

Achtergrond: 

 

Versa Welzijn beseft dat de inzet van sociale technologie kan bijdragen aan het bereiken van onze 

organisatiedoelen. We willen dat sociale technologie in welke vorm dan ook voor elke inwoner 

beschikbaar wordt. Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen en zien dat nieuwe digitale 

technologie kan bijdragen aan het bevorderen van sociale cohesie (online netwerken) en 

mogelijkheden van Blended Treatment en E-health. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 

online contact met hulpverleners en/of lotgenoten en interventies met behulp van apps nieuwe 

vormen van dienstverlening zijn die effectief bevonden worden. Ook binnen onze organisatie zien 

we dat de externe technologische ontwikkelingen van ons vragen om anders naar onze 

dienstverlening te kijken. Dit biedt kansen voor onze medewerkers, maar tegelijkertijd moeten 

medewerkers wel worden getraind en gemotiveerd in het werken met deze nieuwe toepassingen. 

Wij beseffen dat het een verandering is voor medewerkers en zien deze veranderopgave dus niet 

alleen voor onze inwoners maar ook voor onze medewerkers en partners. 

 

Jouw opdracht: 

 

Met jouw recente kennis van de studie Social Work en interesse in technologie ga jij onderzoeken 

welke technologische oplossingen er op dit moment voorhanden zijn. Je kijkt hiervoor naar 

andere sectoren zoals bijvoorbeeld de zorg of andere bedrijven binnen het sociaal domein. Ook 

heb jij hierover contact met onze verschillende IT-leveranciers.  

 

Je adviseert Versa Welzijn hoe de technologische middelen kunnen worden ingezet binnen ons 

werk en betrekt daar onze inwoners, collega’s en partners bij. 
Jouw onderzoek maakt deel uit van een lange termijn traject waarbij we een visie aan het 

formuleren zijn over de toepassing van Sociale Technologie bij Versa Welzijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wat je van de stage kan verwachten:  

• Ondersteuning bij jouw onderzoek 

• De vrijheid om jouw onderzoek uit te denken 

• Een kijkje in de keuken van onze Sociaal Werkers 

Wat je van ons kunt verwachten:  

• Een dynamische organisatie 

• Begeleiding door de Coördinator IT en trekker inzet Sociale Technologie primair proces & 

de Programmamanager innovatie en deskundigheid  

• Mogelijkheden om je zowel op inhoudelijk als persoonlijk vlak te ontwikkelen 

• Goede begeleiding met de ruimte om te leren 

• Stagevergoeding €170 per maand 

Wat we van jou verwachten:  

• Je bent zelfstandig, proactief en ambitieus 

• Je hebt affiniteit met Sociale Technologie en IT 

• Je hebt goede kennis van MS Office en een goede beheersing van de Nederlandse taal, 

zowel in woord als geschrift. 

 
Denk jij dat je een positieve bijdrage kan leveren aan onze organisatie? Stuur je CV en motivatiebrief 

naar bswaluw@versawelzijn.nl. 
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