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Aansluitend profiel: Jeugd 

 

Welzijn Capelle, altijd in de buurt…! 

Welzijn Capelle is per 1 januari 2017 de organisatie voor welzijn, maatschappelijke ondersteuning en 

participatie in Capelle aan den IJssel. Welzijn Capelle voorziet in een basis sociale infrastructuur, 

fungeert als toegangspoort tot andere voorzieningen en tevens als vangnet met een sluitende aanpak 

voor de (zeer) kwetsbaren.  

 

De organisatie  biedt ondersteuning, begeleiding, hulp, informatie en advies aan Capellenaren. Vanuit 

het hart, omdat iedereen er toe doet. Door te verbinden en te versterken, streeft Welzijn Capelle naar 

een Capelse samenleving waarin mensen op een positieve manier aandacht hebben voor elkaar. 

Welzijn Capelle biedt een brede dienstverlening waaronder Administratiecafés (in het Huis van de 

Wijk) , Buurtcoaching, Buurtbemiddeling, Buurtmoeders, CAPSLOC, Clientondersteuning (aan 

volwassenen), Jongerencoaching, Kinderbuurtcoaching, KinderLab, Locatie gebonden jongerenwerk, 

Maatschappelijk werk, Schuldhulpverlening, Servicepunt mantelzorg, Sociaal Raadsliedenwerk, 

Sociaal wijkteams, Vluchtelingenwelzijn, Coördinatie van het Vrijwilligerswerk, Wijkwinkels etc.etc. 

 

Missie en visie 

De visie van Welzijn Capelle is het streven dat iedere Capellenaar zo zelfstandig mogelijk functioneert 

in het persoonlijke leven en waar mogelijk een bijdrage levert aan de samenleving, vanuit de 

overtuiging dat iedereen ertoe doet. Onze missie is “Voorkomen, Versterken en Verbinden”. Dit doen 

we door: 

-het voorkomen van zwaardere vormen van hulp en zorg; 

-het versterken van de eigen kracht en die van het sociaal netwerk door het activeren en/of -

ondersteunen van Capellenaren die dit nodig hebben (activering); 

-het verbinden van de leefwereld van Capellenaren met de systeemwereld waarin zij leven als ook het 

bevorderen van integratie en participatie. 

 

KinderLab 

Het KinderLab is een inspirerende plek in de wijk Schollevaar waar kinderen (tot 12 jaar) en ouders 

terecht kunnen voor activiteiten gericht op ontmoeting, ondersteuning en ontwikkeling. Thema’s zijn 

gezondheid, taal, financiële educatie en talentontwikkeling. Welzijn Capelle is verantwoordelijk voor de 

coördinatie en programmering van het aanbod. Vanuit het gedachtegoed van de Vreedzame Wijk 

wordt samengewerkt met verschillende organisaties om het KinderLab een veilige en laagdrempelige 

plek te maken. Ook is er veel ruimte voor initiatieven van kinderen en ouders. 

 

Waarom stage lopen bij Welzijn Capelle? 

http://www.welzijncapelle.nu/
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Welzijn Capelle is een brede welzijnsorganisatie met ruim 80 medewerkers en 25 verschillende 

disciplines en meer dan 200 vrijwilligers. De stagiaires van de afgelopen jaren hebben grote 

waardering voor de begeleiding die zij hebben ontvangen en de werkervaring die is opgedaan. 

 

Omschrijving van deze leerwerkgemeenschap 

Stichting Welzijn Capelle is een leerwerkgemeenschap met een breed pakket aan diensten waardoor 

de Social Worker in opleiding een goed beeld krijgt van de talenten die van een Social Worker worden 

gevraagd.  

 

Profiel Jeugd  

Welzijn Capelle biedt mogelijkheden voor het organiseren van activiteiten voor kinderen en ouders. Je 

werkt vanuit de locatie het KinderLab (voor kinderen en ouders). Het KinderLab heeft meidenclubs, 

jongensclub, ouderLabs, miniLabs, KleuterLab, huiswerkbegeleiding. Je leert signaleren, 

doorverwijzen, groepsbegeleiding, inspelen op individuele behoeften, netwerken, activiteiten opzetten, 

uitvoeren en verantwoorden. 

 

“ Ik voelde mij bij Welzijn Capelle onderdeel van het team en heb veel kennis opgedaan van 

psychosociaal tot praktisch”  (Sanne stagiaire). 

 

Profiel van de student:   

• Inlevingsvermogen en geduld hebben 

• Ondernemend en initiatiefrijk zijn 

• Optimistisch zijn en altijd uitgaan van mogelijkheden 

• Vasthoudendheid/doorzettingsvermogen 

• Creatief/niet-bureaucratisch 

• Durft risico’s aan te gaan 

• Sterke wil tot samenwerking 

• Geen 9 tot 5 mentaliteit 

• Openstaan voor positieve feedback 

 

Specifieke eisen:  

Aantal stageplaatsen:  per februari 2021: 1 plek voor profiel Jeugd bij KinderLab 

Stagevergoeding: € 150 bruto per maand op basis van 32 uur per week 

De leerwerkgemeenschap biedt ook de mogelijkheid om na je 3e  jaar stage in het 4e jaar je 

afstudeerproject te volgen.  

 

Sollicitatieprocedure 

Start van de stage: medio februari 2022 

Proces van solliciteren:  Mail met motivatiebrief en CV en onder vermelding van 

Leerwerkgemeenschap. 

Deadline: 6 december 2021 

 

Meer informatie over het sollicitatieproces is te vinden in de vacature in teams.  

 


