
Als je écht verschil wilt maken….

Meer weten of reageren? 
Bel Alice Gerards op 088 - 4502130 of stuur  
een mailtje naar alice.gerards@isd-kompas.nl 
Als je denkt dat we matchen kun je ook gelijk 
reageren via de button op igom.nl 
Je hoort dan binnen twee weken iets van ons. 

Wat breng jij mee? 
Als stagiair word je door ons begeleid, maar toch zijn er wel dingen die je zelfstandig moet 
kunnen. Dit vinden wij niet alleen, ook de school toetst hierop. 
Daarom vragen wij van jou: 
• een no nonsense mentaliteit en proactiviteit, dat wil zeggen dat je zegt wat je doet en doet wat 

je zegt en allergisch bent voor “omdat we het altijd zo deden”; 
• dat je goed communiceert en samenwerkt met je collega’s, dus het lef hebt om feedback te 

krijgen en te geven en zowel fysiek als hybride je collega’s weet te vinden en te helpen; 
• een mensgerichte houding, waarmee we bedoelen dat je gevoel hebt bij onze doelgroepen 

en je je daarin lekker kunt en durft te bewegen (inwoners, gemeenteambtenaren en politiek)  
• je volgt een HBO opleiding die past bij de stageplek , bijvoorbeeld (sociaal) recht of 

vergelijkbaar.  

stagiair HBO 
rechten / sociaal 

voor feb - jun 2023

Wat bieden wij jou?  
• Een leerzame en leuke stageperiode bij een 

kleinere informele organisatie met een “can 
do” mentaliteit en maatschappelijke missie. 

• Je loopt stage bij een casemanager, die via 
een aantal bewijsstukken beoordeelt of een 
inwoner die een bijstandsuitkering 
aanvraagt daar recht op heeft volgens de 
participatiewet. Naast de beoordeling voor 
een bijstandsuitkering kijkt de casemanager 
samen met een zorgconsulent verder naar 
mogelijkheden voor toeslagen en andere 
extra hulp; 

• Een maandelijkse stagevergoeding;

Wij zoeken voor die periode een stagiair bij de casemanagers (inkomen). 
Elke stageperiode kunnen er één of twee studenten (HBO 3e jaar en MBO 2e en 3e jaar) bij 
ons stage lopen. Kijk voor mogelijkheden op: www.isd-kompas.nl/werken-bij-kompas

Kompas is de sociale dienst van de gemeenten Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen. Wij betalen de uitkeringen, verzorgen 
extra hulp en begeleiden werkzoekenden naar werk. Wij motiveren mensen zo veel mogelijk financieel op eigen benen te 
staan, zodat zij kunnen blijven meedoen in de maatschappij. 

• Variatie in werk en vrijheid om mee te 
denken op welke leerdoelen je de focus 
legt tijdens je stage; 

• De kans om een netwerk op te bouwen dat 
je na je afstuderen gemakkelijker aan die 
leuke baan kan helpen. 
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