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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. 

 

We zijn op zoek naar een vierdejaars stagiair(e): 

HBO stagiair(e) Wmo 
Uren en dagen in overleg 

 

De functie: 

Als stagiair(e) Wmo ben je belangrijk voor de maatschappij. De Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo ) is er om de burger te helpen. Als stagiaire Wmo zorg je ervoor dat zij zo lang mogelijk 

zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. Dit doe je 

door onderstaande werkzaamheden uit te voeren: 

 Je behandelt aanmeldingen voor uiteenlopende, individuele Wmo-voorzieningen; 

 Je analyseert de hulpvraag en informeert en adviseert cliënten op het gebied van oplossingen en 

mogelijkheden in het kader van de Wmo; 

 Je stelt (her)indicaties op door middel van een huisbezoek of een telefonische screening; 

 Je stelt rapportages en beschikkingen op; 

 

Wat verwachten we van jou? 

Als stagiair(e) Wmo: 

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

 Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband; 

 Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden; 

 Je bent een enthousiaste teamspeler die flexibel en zorgvuldig is; 

 Je hebt een positieve en leergierige houding; 

 Je beschikt over een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag  

 

Aanbod 

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

stage zal uitgevoerd worden binnen het Wmo-team 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 

mevr. J. van den Bos, per mail: j.vandenbos@aan-z.eu tel nr. 06-40606267 of mevr. S. Steijaert, tel nr. 06-

5119 9762, per mail: s.steijaert@aan-z.eu. Je kunt je sollicitatiebrief en curriculum vitae tot uiterlijk 15 

april 2022 per mail versturen naar stages@aan-z.eu o.v.v. stage Wmo 2022/2023. 
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