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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. 

 

mbo of hbo stagiair(e) Welzijn  

Uren en dagen in overleg 

 

 

Wie zoeken wij? 

 Een 3e of 4e jaars student(e) mbo (niveau 4) of hbo (social work); 

 Beschikbaar voor de periode september 2022 – juni 2023. 

 

 

Stageomschrijving: 

Samen met je collega’s van het team welzijn ga je aan de slag op verschillende vakgebieden zoals 

buurthuiswerk, eenzaamheidsproblematiek, formulierenbrigade, laaggeletterdheid, 

maaltijdvoorziening, mantelzorg, vitaliteit, begeleiding vrijwilligers en nog meer. Je bent werkzaam in 

de Gemeente Terneuzen maar ook in de aangesloten Belgische gemeenten. 

 

Wat vragen wij? 

 Je volgt een relevante mbo of  hbo opleiding; 

 Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband; 

 Je bent sterk in het onderhouden van diverse netwerken; 

 Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;  

 Teamspirit; 

 Je vindt het leuk vindt om in aanraking te komen met zoveel mogelijk aspecten van het 

welzijnswerk;  

 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 team Welzijn 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 

Marielle Faas, coördinator team Welzijn,  tel. 06 – 51 20 45 79. Je kunt je sollicitatiebrief en curriculum 

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