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STICHTING WIEL ZOEKT TOEKOMSTIGE SOCIAL WORKERS! 

Een samenleving waarin iedereen telt en mee kan doen; een samenleving waarin iedereen zo lang 

mogelijk sociaal actief kan zijn. Dat is de droom en daar gaat Stichting WIEL voor! 

Stichting WIEL is neutraal in opvatting en geloof en staat bekend als een laagdrempelige en 

toegankelijke organisatie, bereikbaar voor iedereen. Het zit in het DNA van WIEL om op te komen 

voor de belangen van inwoners uit de gemeente Elburg.  

Als lokale welzijnsorganisatie geven wij vorm en uitvoering aan het gemeentelijk beleid in het 

Sociaal Domein. WIEL treedt op als sparringpartner voor de gemeente en maatschappelijke 

instellingen, signaleert trends en behoeften in de samenleving en initieert nieuwe projecten vanuit 

de wens van de inwoners. Dit doen wij niet alleen, maar samen met circa 130 vrijwilligers en de vele 

inwoners die betrokken worden bij projecten en activiteiten in de buurt of één van de vijf 

wijkontmoetingscentra.  

 

WIE ZOEKEN WIJ? 

Stichting WIEL zoekt enthousiaste studenten die willen bijdragen aan het welzijn van de inwoners 

van de gemeente Elburg. Wij verwachten van onze stagiaires dat ze graag willen leren en 

zelfstandig aan de slag durven gaan! Als toekomstig Social Worker zie jij kansen en kan je 

verbindingen leggen tussen inwoners en organisaties.  

Wil jij samen met ons werken aan een sociaal actief Elburg? Wacht niet langer en reageer direct! 

Stuur je motivatiebrief en CV naar info@wiel.nl of bel met 0525 – 681 212. Heb je vragen over de 

werkzaamheden die wij je kunnen bieden, vraag dan naar onze collega Marjon. Alle leerjaren zijn 

bij ons welkom, studenten met een stageperiode van een geheel schooljaar hebben onze 

voorkeur. 

Reacties graag voor 26 april 2019. 
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WELKE WERKZAAMHEDEN HEBBEN WIJ TE BIEDEN? 

Ons werk is divers en laat zich leiden door de vragen van inwoners en maatschappelijke partners, 

maar heeft altijd een link met: 

o Het ontwikkelen, organiseren en faciliteren van activiteiten en samenwerkingsverbanden 

vanuit de diverse domeinen die Stichting WIEL rijk is. Dit doen wij samen met vrijwilligers en 

maatschappelijke partners. 

o Participeren in en ondersteunen van buurtprojecten om zo burenhulp, georganiseerd contact 

en ontmoeting mogelijk te maken. De projecten zijn merendeel gericht op groepen mensen, 

buurten en/of wijken, maar kunnen ook individueel van aard zijn. 

o Direct individueel contact met verschillende inwoners door oa. het afleggen van huisbezoeken 

en present werken in de buurt. 

o Volledig meedoen in de samenleving! Dit moet voor elke inwoner, met en zonder 

kwetsbaarheid, een vanzelfsprekendheid zijn. We werken op projectbasis aan diverse 

activiteiten en proberen deze duurzaam te verankeren in de buurt en wijk.  

 

WAT BIEDEN WIJ? 

Stichting WIEL is een flexibele organisatie en betrokken leerplek. Wij werken vanuit een warme en 

informele sfeer aan het welzijn van de inwoners uit de gemeente Elburg. Medewerkers van WIEL 

zien stagiaires als belangrijke spelers in het veld en we beschouwen je dan ook als onze eigen 

collega. Zowel binnen als buiten het kantoor streven we naar een veilige en optimale leerplek, 

waarin persoonlijke groei, vakinhoudelijke ontwikkeling en sociaal contact centraal staat.  

De werkzaamheden zijn divers en bieden je de uitgelezen mogelijkheid om in een relatief kort 

tijdsbestek veel kennis en ervaring op te doen met veel verschillende facetten die ons werk rijk is. 

Bij WIEL ben je ervan verzekerd dat je stagebegeleider een opleiding HBO Social Work (SPH, CMV 

of MWD) heeft afgerond en dat deze tijd en ruimte heeft om jou te helpen ontwikkelen.  

 

Enthousiast geworden? Stuur je motivatiebrief en CV naar info@wiel.nl. Reacties graag voor 26 

april 2019. 
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