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U Centraal is een stedelijke welzijnsorganisatie in Utrecht. Beroepskrachten en vrijwilligers bieden 
informatie, advies, contact en praktische hulp. U Centraal wijst de weg aan iedereen die woont, 
werkt of zorgt in Utrecht. Ook voedt U Centraal lokale hulpverleners met expertise rond een aantal 
thema's. 
 

GEVRAAGD 

Stagiair(e)s 3e jaars SPH, SCW of MWD m/v voor 24-32 uur bij het Steunpunt Mantelzorg 
Utrecht 

 
Algemene informatie: 
Voor het studiejaar 2022-2023 zijn wij voor de periode februari t/m februari of september 2023 op 

zoek naar een student(e) Social Work voor 24-32 uur per week. 
 
Steunpunt Mantelzorg Utrecht 
Het Steunpunt Mantelzorg Utrecht is een onderdeel van U Centraal. Mantelzorgers leveren zorg aan 
een naaste. Zij verlenen deze zorg uit liefde, genegenheid of de band die je als familie hebt. Vaak is 
het mooi om die zorg te kunnen geven. Soms kan het ook zwaar zijn. Er wonen minstens 25.000 
mantelzorgers in Utrecht. 
Steunpunt Mantelzorg Utrecht is de plek waar mantelzorgers, vrijwilligers, beroepskrachten en 
beleidsmakers elkaar ontmoeten. Zo wissel je kennis en ervaringen uit over mantelzorg. We 
verbinden en versterken, zodat mantelzorgers worden gehoord en beter worden ondersteund. 
 
Functie inhoud: 

• Bijdrage leveren aan het groepsaanbod voor mantelzorgers (informatiebijeenkomsten, cursussen 
en waarderingsdagen) 

• Bijdrage leveren aan specifiek groepsaanbod voor jonge mantelzorgers 

• Bijdrage leveren aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van evenementen voor 
mantelzorgers en/of beroepskrachten 

• Bijdrage leveren aan (buurtgerichte) samenwerkingsverbanden voor Informele Zorg (vrijwillige 
inzet en mantelzorgondersteuning) 

• Actief deelnemen aan diverse overlegvormen 

• Samenwerken met vrijwilligers 

• Samenwerken met andere (partner)organisaties 

• Projectmatig werken 
 
 
Functie eisen: 

• Minimaal drie dagen per week stage lopen 

• Affiniteit met de doelgroep 

• Zelfstandig 

• Flexibel 

• Goede communicatieve vaardigheden 

http://www.u-centraal.nl/
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Wij bieden: 

• Een leerzame en interessante stageplaats. Als stagiair bij U Centraal maak je mee hoe het 
welzijnswerk van de toekomst wordt vormgegeven. Uitgangspunten als eigen kracht, het 
versterken van sociaal netwerken, de samenwerking tussen hulpvragers , mantelzorgers, 
professionals en vrijwilligers; bij U Centraal is deze manier van werken het uitgangspunt 

• Tijdens Corona-maatregelen werken wij vaak op afstand via Microsoft-Teams. 

• Op de werkvloer wordt je op competenties en leerdoelen begeleid en beoordeeld door de 
stagebegeleider. Met haar of hem heb minimaal 1 keer in de twee weken een 
begeleidingsgesprek. 

• Stagelopen bij U Centraal is afwisselend, uitdagend en leerzaam. 

• Door het contact met de diverse samenwerkingsorganisaties creëert de stagiaire een goed 
netwerk voor zichzelf. 

• Een gezellig en hecht team. 

• Een stagevergoeding van € 200,-- bruto per maand op basis van 32 uur. 
 
Een stagiaire van Steunpunt Mantelzorg Utrecht blik terug: “Als ik terugdenk aan mijn stageperiode 
bij het Steunpunt, heb ik mijn voortgang vooral te danken aan mijn collega’s. Ik kreeg hier zoveel 
ruimte en vertrouwen om te ontwikkelen, dit waardeer ik nog steeds enorm. Het fijne aan dit werk 

is dat het iedere dag anders is, zo houden we het lekker spannend      ” 
 
Meer informatie: 
Mail je vraag naar stagelopen@u-centraal.nl. We krijgen veel vragen binnen van studenten die stage 
willen lopen. De stage coördinator werkt ook in de hulpverlening vandaar dat we een voorkeur 
hebben voor communicatie per mail.  
 
Solliciteren: Stuur je sollicitatie, voorzien van een recent CV, per e-mail naar stagelopen@u-
centraal.nl o.v.v. vacaturenummer 20220105-VAC-UC-stage SMU 3e jrs 2022-2023 
 
Meer informatie over U Centraal: 
www.u-centraal.nl 
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