
 

   
 

 

 
 

Studeer jij Social Work en zoek je een stageplek van  
september 2023 t/m juni 2024?  

JES Rijnland heeft plek voor meerdere stagiairs!   
 

 

Als sociaal professional wil jij je inzetten voor gelijke kansen voor kinderen en jongeren. 

Want ieder kind heeft recht op ontwikkeling. Bij Stichting Jeugd en Samenleving (JES) 

Rijnland kun jij het verschil maken voor onze gezinnen. 

 

Als stagiair van JES ben je de helft van de tijd actief voor het programma Jong Geleerd, Thuis 

Gedaan. Daarbij coach je ouders om thuis, in aanvulling op een VVE-programma op de speelzaal of 

basisschool, ontwikkelingsstimulerende activiteiten uit te voeren met hun kind. Als stagiair krijg je je 

eigen caseload met gezinnen en word je zorgvuldig begeleid door de sociaal professionals van JES. Je 

krijgt binnen dit programma veel vrijheid en verantwoordelijkheid: je kunt zo echt ontdekken wie jij 

bent als professional. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor het werven, matchen en 

begeleiden van zowel deelnemers als vrijwilligers. De overige stagetijd ga je aan de slag voor een van 

de andere JES-programma’s waarbij je samenwerkt met professionals en participeert in het 

teamoverleg. Deze programma’s zijn:  
VoorleesExpress: stimuleert de taalontwikkeling en verrijkt de taalomgeving voor kinderen 2-10 jaar. 

School’s cool: mentorprogramma voor tieners die de overstap naar de middelbare school maken. 

Weekendklas: aanvullend onderwijs op zondag in museum Boerhaave voor kinderen uit groep 7 & 8.  

De Speelgroep: een stimulerend programma voor kinderen tussen de 1-2 jaar en hun ouders. 

 

Wat vragen wij:  

• Een proactieve en positieve instelling en betrouwbaarheid;  

• Goede communicatieve vaardigheden;  

• Sterke organisatorische kwaliteiten; 

• Zowel onder begeleiding als zelfstandig kunnen werken; 

• Kunnen fungeren als rolmodel;  

• Goed kunnen luisteren, observeren en signaleren;  

• Bereid zijn buiten kantoortijden te werken, bv op zondag of incidenteel in de avonduren;  

• Affiniteit met de doelgroepen van JES Rijnland.   

 

Wat bieden wij: 

• Een uitdagende stageplaats met een uitstekend leerklimaat en volop kansen om jezelf te 

ontwikkelen; 

• Een fijne plek waar je in direct contact staat met deelnemers en samenwerkingspartners en 

een verfrissende bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van de JES-programma’s; 
• Werken en leren in een groeiende, diverse organisatie met een idealistisch team dat werkt 

vanuit vakmanschap, verbinding en vertrouwen; 

• Een energieke werkomgeving die voortdurend in beweging is en waar we innovatie 

toejuichen; 

• Met jouw werk kun je echt helpen de kansen van kinderen te vergroten; 

• Een eigen mobiele telefoon en laptop; 

• Een prachtige werkplek in het Kinderrechtenhuis in hartje Leiden. 

https://www.jesrijnland.nl/programma-professionals/jong-geleerd-thuis-gedaan-professionals/
https://www.jesrijnland.nl/programma-professionals/jong-geleerd-thuis-gedaan-professionals/


 

   
 

 

 

Geïnteresseerd? 
Wil je meer informatie over JES Rijnland en de stageplaats? Kijk op www.jesrijnland.nl of neem 

contact op met Sjanet van Niekerk (sociaal professional JES Rijnland) via 071 342 09 00. Meteen 

solliciteren? Mail je CV en een korte motivatie t.a.v. Sjanet van Niekerk naar: info@jesrijnland.nl.  

 

Wie zijn wij? 

Ieder kind heeft recht op ontwikkeling. Dat is de missie van Stichting Jeugd en Samenleving (JES) 

Rijnland. JES werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, 

in het onderwijs en in de samenleving. Gebrek aan geld, een beperkt opleidingsniveau van je ouders 

of de wijk waarin je opgroeit, mag niet bepalend zijn voor je toekomstperspectief. JES streeft ernaar 

de kansen van deze kinderen te vergroten met ondersteunende, aanvullende en verrijkende 

programma’s voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar én hun ouders. Meer informatie: 

www.jesrijnland.nl en kijk voor foto’s en verhalen uit de praktijk op onze Instagram. 

http://www.jesrijnland.nl/
mailto:info@jesrijnland.nl
http://www.jesrijnland.nl/
https://www.instagram.com/stichtingjesrijnland/

