
 

 

Ben jij op zoek naar een leuke HBO – stage social work? 

Dan ben je bij aan-z bij het juiste adres! 

 

aan-z biedt een stageplaats aan voor een 3e jaars HBO stagiaire van  

september t/m juni (10 maanden) voor 24 – 32 uur per week. 

 

Functieomschrijving: 
De functie is social worker breed, dat houdt in dat je op verschillende werkgebieden 

kennismaakt en je daardoor zo breed mogelijk kan oriënteren als social worker. Taken die 

aan bod komen zijn algemeen maatschappelijk werk, wmo, JIP, welzijnswerk e.d. 

 

Wie is aan-z: 
aan-z is een grensoverschrijdend openbaar lichaam (GOL) voor sociaal werk aan beide zijden 

van de landsgrens tussen België en Nederland. Het werkgebied strekt zich uit over de 

gemeenten Assenede, Kaprijke, Sint- Laureins en Wachtebeke aan de Belgische kant en de 

gemeente Terneuzen aan de Nederlandse zijde. 

In de Vlaamse gemeenten is het werk vooral gericht op volwassenen (55+) en in de gemeente 

Terneuzen richten we ons tot alle burgers van 0-100 jaar. 

We versterken de eigen kracht van mensen, organisaties en buurten, stemmen hierbij af en 

werken aanvullend op wat andere organisaties en verenigingen bieden. Indien noodzakelijk 

coördineren of bemiddelen we, in andere gevallen initiëren we vernieuwing en verandering. 

 

Functie-eisen: 
Je bent enthousiast en gemotiveerd om veel te leren. Je krijgt energie van het werken in een 

team. Wij hechten veel waarde aan jouw persoonlijkheid. 

Naast deze eigenschappen hebben wij nog een aantal wensen: 

- Je volgt een HBO opleiding; 

- Je bent integer; je kunt goed omgaan met vertrouwelijke gegevens; 

- Je hebt uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

- Je bent beschikbaar van september t/m juni voor 24 – 32 uur per week. 

Verder krijg je natuurlijk een stagevergoeding!  

 
Hebben wij je interesse gewekt of wil je meer info? 

Mail dan je sollicitatiebrief en CV naar stages@aan-z.eu t.a.v. van mevrouw Iris van Rooijen. 
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