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

biedt toegang tot wmo voorzieningen en jeugdhulp voor alle inwoners van de gemeente Terneuzen. 

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

Wachtebeke. We ondersteunen (kwetsbare) burgers, zodat zij zo lang mogelijk vitaal, veilig, 

zelfredzaam en naar eigen vermogen kunnen participeren in de samenleving. 

 

hbo stagiair(e) Jeugdpreventieteam  
Uren en dagen in overleg 

 

 

Wie zoeken wij? 

 Een 4e jaars student(e) hbo Social Work of Pedagogiek; 

 Beschikbaar voor de periode september 2022 – juni 2023. 

 

 

Stageomschrijving: 

Samen met je collega’s van het jeugdpreventieteam ga je aan de slag met jongeren tussen de 12 en 25 

jaar. Je bent zichtbaar op middelbare scholen, op straat en je houdt je bezig met het mentale en fysieke 

welzijn van jongeren. Dit doe je door middel van het houden van inloopspreekuren, het geven van 

individuele begeleiding, organiseren van diverse activiteiten en het geven van (online) voorlichtingen.  

 

Nieuwsgierig??? Neem eens een kijkje op Instagram: @jip_terneuzen 

 

Wat vragen wij? 

 Je volgt een relevante hbo-opleiding (bijv Social Work, Pedagogiek); 

 Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband; 

 Je bent sterk in het onderhouden van diverse netwerken; 

 Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden; teamspirit; 

 Sterke methodische vaardigheden gericht te processen en inhoud; 

 Flexibiliteit in het schakelen tussen verschillende niveaus; 

 Creatief en een ‘’eropaf’’ mentaliteit; 

 Een positieve en leergierige houding; 

 Een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag is een vereiste voor deze functie. 

 

Aanbod 

We bieden je een verantwoordelijke en uitdagende stage in een organisatie die in ontwikkeling is. De 

stage zal uitgevoerd worden binnen het jeugdpreventieteam van aan-z. Een leuk, dynamisch en 

enthousiast team. Stagevergoeding is afhankelijk van het aantal stage uren en in de vorm van een 

onkostenvergoeding. Stagedagen/uren worden bepaald in overleg.  

 

Interesse? 

Als je interesse hebt in deze stage of meer informatie wilt, kun je telefonisch contact opnemen met 

Marco Vaal, coördinator team Jeugdpreventie, tel. 06 – 10 32 90 04. Je kunt je sollicitatiebrief en 

curriculum vitae tot uiterlijk 15 april 2022 per mail versturen naar stages@aan-z.eu o.v.v. stage 

jeugdpreventie 2022/2023. 
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