
 

 
 
Gezocht: Stagiair social work 8-16 uur  
 
Vind jij het belangrijk om mee te bouwen aan een inclusievere samenleving? 
Zit jij in het eerste of tweede jaar van je studie social work en wil jij ontdekken 
hoe het in de praktijk werkt? Zoek jij een passende stage waarbij je veel 
praktische werkervaring opdoet als aanvulling op je studie? Dan zit je bij 
BuurtMaaltijden op het juiste adres!  
 

Buurtmaaltijden 
BuurtMaaltijden zet zich sinds maart 2020 in voor meer verbinding in de wijk 
Overvecht. Wij koken gezonde maaltijden mét buurtbewoners, voor 
buurtbewoners. Op deze manier creëren wij meer sociale verbinding in de wijk. 
Wij vinden het belangrijk om aandacht te hebben voor mensen met een 
bepaalde kwetsbaarheid en zetten ons actief in om hen te bereiken.  
 

Jij… 
• Hebt oog en oor voor een ander 

o Je werkt met een diverse groep mensen.  
• Kan meerdere ballen in de lucht houden 
• Bent goed in staat samen te werken 
• Communiceert duidelijk 

 

De werkzaamheden 
• Je bent hét aanspreekpunt voor de vrijwilligers 

o Je voert gesprekjes met de vrijwilligers en helpt hen waar nodig; 
o Je stuurt vrijwilligers aan;  
o Je coördineert (onder begeleiding) tussen keuken en kantoor;  

 
Wat kun je van ons verwachten? 
Jij krijgt bij ons de kans om je talenten te ontwikkelen. We bepalen samen de 
doelen voor je stageperiode en gaan daar samen mee aan de slag. Kom je een 
keer ergens niet uit? Geen probleem, iedereen helpt je graag!  
 
 
 

Een dag in jouw tijd als stagiair bij BuurtMaaltijden 
 
Op dinsdag kom je tussen 9:00 en 9:30 naar het buurthuis om de dag rustig te 
beginnen met een kopje koffie of thee. Vanaf 9:30 komen de vrijwilligers naar het 
buurthuis. Zij gaan die dag de maaltijd verzorgen.  
Jij bent (samen met de coördinator) hét aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Jij 
beantwoordt vragen die zij hebben, helpt hen waar nodig, bent het luisterend oor 
dat ze op dat moment nodig hebben of voert gewoon een gezellig praatje.  



 

Rond 13:00 zijn de maaltijden klaar. Jij houdt overzicht dat er er voldoende 
maaltijden klaar staan voor de bezorgers. Daarnaast zorg jij ervoor dat de 
bezorgers met de maaltijden op pad kunnen.  
Rond 15:00 zijn alle bezorgers op pad. Jij staat (telefonisch) klaar om te helpen bij 
eventuele problemen, terwijl je de werkzaamheden in het buurthuis afrondt.  
 

 

Interesse? Of vragen over de vacature?  
Neem contact met ons op via Nick@buurtmaaltijden.nl.   
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