
 
 
 
 
 
 
 

HANDJEHELPEN ZOEKT EEN 
 
 

STAGECOÖRDINATOR 
28 – 36 uur per week 
Per 1 oktober 2022 

 
Kun jij een prettige leeromgeving creëren voor studenten? Weet jij de juiste match te maken 
tussen een hulpvrager en stagiair? En weet jij een brug te slaan tussen de formele en infor-
mele zorg? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wat wij doen 
Vrijwilligers en stagiairs van Handjehelpen ondersteunen kinderen en volwassenen met een 
chronische ziekte, beperking of gedrag dat om extra aandacht vraagt. Wij zijn er ook voor 
overbelaste mantelzorgers. Onze kracht is het maken van een koppeling tussen mensen die 
hulp nodig hebben en mensen die hulp willen bieden. Met als resultaat dat hulpvragers en 
vrijwilligers/stagiairs elkaar versterken en zinvol aan de samenleving kunnen deelnemen.  
 
Handjehelpen bestaat meer dan veertig jaar en is actief in zeventien gemeenten in de pro-
vincies Utrecht en Noord-Holland. In 2021 boden we met 1.565 vrijwilligers en 408 hbo- en 
mbo stagiairs ruim 128.000 uur ondersteuning aan 2.548 hulpvragers.  
 
Jouw nieuwe baan 
Het Stagebureau van Handjehelpen heeft als doel stagiairs op te leiden tot professionals van 
de toekomst met ervaring in de informele zorg. Je primaire taak is het werven, begeleiden en 
beoordelen van mbo- en hbo-stagiairs, conform de eisen van de diverse opleidingen. Als 
stagecoördinator ben je eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en doorontwikkeling van het 
stagebureau. 
 
Hiervoor:

• geef je individuele- en groepscoaching (8 personen per groep) aan zo’n 20 tot 25
stagiairs van diverse jaargangen en met diverse opleidingsachtergronden

• werk je relationeel vanuit de Presentiebenadering

• zet je je in voor een goede samenwerking en relatiebeheer met organisaties
die betrokken zijn bij de stage-inzet en de hulpverlening (zowel organisaties in 
Zorg en Welzijn als onderwijsinstellingen)

• ontwikkel, monitor en evalueer je de begeleidingsstructuur voor de stagiairs

• lever je een bijdrage aan beleidsontwikkeling van het stagebureau

• speel je innovatief in op ontwikkelingen en pleeg je acquisitie in het werkveld.
 
Wat breng jij mee? 
Je beschikt over een afgeronde hbo of wo opleiding in de richting Social Work (mwd, sph, 
cmv), Pedagogiek, Toegepaste Psychologie en/of Verpleegkunde. Ook heb je relevante en 
aantoonbare ervaring met het begeleiden van studenten en hebt affiniteit met de informele 
zorg. Competenties die tot jouw basisuitrusting behoren zijn: goed kunnen verbinden, be-
schikken over reflectief vermogen, flexibiliteit en besluitvaardigheid. Je bent communicatief 
sterk, zowel in een groep als op individueel niveau.  
 
Daarnaast:  

• heb je een goede beheersing van gesprekstechnieken zoals; coachend begeleiden, sti-
muleren en motiveren 

• is het een pre als je kennis hebt van de Presentiebenadering (Andries Baart) 

• kun je zelfstandig opereren, maar ook goed samenwerken in een team 
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• ben je een ondernemende en initiatiefrijke professional met hart voor de informele zorg 

• kun je je bewegen van microniveau (het begeleiden van de stagiair) tot macro niveau 
(inspelen op ontwikkelingen in de samenleving). 

• woon je in het werkgebied van Handjehelpen en ben je in het bezit van rijbewijs en een 
auto. 

 
Wat bieden wij jou? 
Een veelzijdige maatschappelijke organisatie waarin 39 betrokken medewerkers, in een in-
formele omgeving, hart voor de zaak hebben. Bij Handjehelpen wordt in vier zelfsturende 
gebiedsteams gewerkt. Ieder team bestaat uit meerdere regiocoördinatoren en een stage-
coördinator. Als stagecoördinator ben je daarnaast onderdeel van het stagebureau-team. De 
organisatie wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder.  
 
De aanstelling voor de functie stagecoördinator is in eerste instantie voor de periode van een 
jaar. Verlenging is afhankelijk van financiering.  
 
Arbeidsvoorwaarden gelden conform CAO Sociaal Werk, salaris schaal 8. Daarnaast zijn er 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en 
opleidingsbudget. 
 
Sollicitatie procedure 
Ben je enthousiast na het lezen van deze vacature en denk je dat jij de juiste match bent?  
Reageer dan zo snel mogelijk t/m uiterlijk 7 augustus. Heb je vragen of wil je meer 
informatie? Je kunt tot 27 juli contact opnemen met Ina Houdijk: 06-14160216 I 
ihoudijk@handjehelpen.nl 

De gesprekken vinden plaats op 16 en 17 augustus.  

Je brief met CV kan je tot en met 7 augustus 2022 mailen naar dgunes@handjehelpen.nl 

Handjehelpen – Pallas Athenedreef 12 – 3561 PE Utrecht. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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