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aan-z is de organisatie voor kortdurende jeugdhulp en maatschappelijke dienstverlening, 

welzijn en de uitvoering van de Wmo voor alle inwoners van de gemeente Terneuzen. 

Daarnaast biedt aan-z een welzijnsaanbod in de gemeenten Assenede, Kaprijke, Sint-

Laureins en Wachtebeke. 

 

aan-z biedt hulp- en dienstverlening, activiteiten, vrijwilligerswerk en toegang tot 

voorzieningen, zodat (kwetsbare) burgers zo lang mogelijk vitaal, veilig, zelfredzaam en 

naar eigen vermogen kunnen participeren in de samenleving. aan-z gaat met hen op zoek 

naar sterkten en toekomstverwachtingen, ontwikkelt en verbindt krachten tussen mensen, 

netwerken en organisaties. aan-z pakt problemen aan door zich te richten op de oplossingen. 

De inzet is gericht op het versterken en verbinden van individuen en groepen. 

 

 

We bieden een stageplaats voor een: 

MEEWERKSTAGE COMMUNICATIE (m/v) 

Niveau: hbo | 40 uur per week 

 

Wat kun je verwachten? 

Ben jij op zoek naar een meewerkstage waarbij je in aanraking komt met de diversiteit van 

het communicatievak? En voel je je aangetrokken tot het sociaal domein? Dan ben je bij  

aan-z aan het juiste adres.  

 

aan-z is de afgelopen jaren zowel in omvang als in diensten flink gegroeid. Sinds 2018 is er 

veel aandacht voor de verdere professionalisering van de dienstverlening en de 

bedrijfsvoering. Communicatie is hier een belangrijk onderdeel van. Begin 2019 is er een 

communicatienulmeting uitgevoerd waarbij de huidige en de gewenste situatie zijn 

vastgesteld. Dit resulteerde in een strategisch communicatieframe en een bijbehorende 

planning. Als stagiair krijg je de kans om hier aan bij te dragen. Enerzijds werk je mee aan  

terugkerende werkzaamheden, zoals het verzorgen van content voor 

communicatiemiddelen. Anderzijds krijg je de ruimte om de organisatie te adviseren over 

strategische vraagstukken zoals de ontwikkeling van het intranet en de website.  

 

Werken bij aan-z betekent werken in een informele werksfeer van een dynamische 

organisatie. Je kunt bij aan-z veel leren en laten zien waar jouw talenten liggen. Je werkt 

nauw samen met de communicatieadviseur en wordt onderdeel van de 

communicatiewerkgroep (een team van vier medewerkers die naast hun reguliere 

werkzaamheden communicatiewerkzaamheden uitvoeren). 

 

  

http://www.aan-z.eu/
mailto:info@aan-z.eu


 

www.aan-z.eu • T. 0031 (0)115 – 56 30 15 • info@aan-z.eu • T. 0032 (0)9 34 43 610 

Markt 1, 4571 BG Axel, Nederland • Moestuinstraat 22, 9960 Assenede, België 

Werkzaamheden  in een notendop 

- Het verzorgen van content voor diverse communicatiemiddelen, waaronder 

intranet, social media, de website en drukwerk; 

- Het grafisch uitwerken van off- en online communicatiemiddelen; 

- Monitoren en analyseren van de website en social media; 

- Meedenken en –schrijven aan het communicatieplan voor interne communicatie en 

in het bijzonder (o.b.v. een eigen onderzoek) het schrijven van aanbevelingen voor 

de herinrichting van het intranet; 

 

Wat verwachten wij van jou? 

We verwachten dat je zelfstandig kunt werken. Uiteraard krijg je van ons de nodige 

aansturing en begeleiding. We waarderen het als je leergierig en ondernemend bent.  We 

werken met Affinity, vergelijkbare programma’s voor PhotoShop en InDesign. Kennis van 

deze programma’s is een pré. 

 

Interesse 

Als je interesse hebt in deze stageplaats of meer informatie wilt, kun je telefonisch contact 

opnemen met B. Vermeirsch (communicatieadviseur) op telefoonnummer 0115-563015 of 

per mail contact opnemen via b.vermeirsch@aan-z.eu.  

 

Sollicitatieprocedure 

Je kunt je sollicitatiebrief en curriculum vitae per mail versturen naar V. Martens  

(P&O-adviseur) via v.martens@aan-z.eu. 
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