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Kom jij ook stagelopen in de informele hulpverlening? Maak kennis met het speelveld 

van de informele zorg en doe ervaring op met doelgroepen uit je toekomstige beroep.  

De stages vinden plaats bij mensen thuis. We hebben verschillende stage-

mogelijkheden in Gooi- en Vechtstreek. 

Taken  

Je biedt ondersteuning bij mensen thuis in de vorm van maatjescontact, het kan gaan 

om: 

• Sociaal emotionele ondersteuning 

• Hulp bij vrijetijdsbesteding 

• Verbreden van sociaal netwerk 

• Ondersteuning van mantelzorger (respijtzorg ) 

• Pedagogische hulp 

Deze ondersteuning wordt geboden aan mensen van alle leeftijden met bijvoorbeeld :  

• Niet aangeboren Hersenletsel,  

• beginnende geheugenproblemen, dementie  

• een chronische ziekte of een  

• verstandelijke en/of een lichamelijke beperking  

Afhankelijk van je opleiding en voorkeur voor een doelgroep worden er één of 

meerdere hulpvragen uitgezocht. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden 

met jouw wensen, kennis en ervaring. De hulpvraag is leidend, er wordt invulling 

gegeven aan je taken met behulp van de eisen die vanuit de opleiding worden 

gesteld. Je gaat als stagiair zelfstandig aan de slag en krijgt daarbij begeleiding op 

maat. 

Dagen/tijden: in overleg. 

Voor welke opleidingen: 

• HBO opleiding 1e (MWD/social work, SPH, fysiotherapie o.i.d.)  

• MBO opleiding niveau 4 :SMD, SPW of vergelijkbare opleidingen. 

• Helpende in de zorg, niveau 2 

Functie-eisen: Je bent gemotiveerd, zelfstandig en verantwoordelijk.  



 

Wat leer je? 

• De invloed van een beperking, chronische ziekte of stoornis op het 

functioneren van iemand en de directe omgeving. 

• Omgaan met verschillende beperkingen en stoornissen. 

• Ontwikkelen van vaardigheden in contact met ouders/opvoeders, 

mantelzorgers en formele zorg. 

• Zelfstandig handelen in verschillende thuissituaties en deze te beoordelen.  

• Ervaring opdoen in verslaglegging. 

• Een professionele houding aan te nemen als dienstverlener (omgaan met 

afstand en nabijheid). 

Begeleiding 

Je krijgt een vaste stagebegeleider. De begeleiding bestaat uit individuele gesprekken 

en regelmatig contact via de mail en telefoon. Als er meerdere stagiaires bij Vrijwillige 

Thuishulp zijn is het mogelijk om met de andere stagiaires een intervisiegroep te 

vormen. 

Meer informatie 

Hilversum: Anja Wessels en Anneke Bijleveld, awessels@versawelzijn.nl en 

abijleveld@versawelzijn.nl 

 

  

 

 

 

 


