
  
 

 

 

 

 

 

U Centraal is een grote welzijnsorganisatie in de stad 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 geeft U Centraal informatie aan hulpverleners zodat zij hun 

werk optimaal kunnen doen. Meer informatie www.u-centraal.nl 

 
Stage: is een schooljaar – stage voor 24 – 32 uur bij Levensgebeurtenissen 

- Het organiseren en verzorgen van informatiebijeenkomsten financiën bij veranderingen in 
het leven van mensen 

- Het verlenen van (telefonische) nazorg aan ex-deelnemers gericht op gedragsverandering 
- Kijk op www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen voor de dienstverlening die wij leveren 

 
Doelgroep: Burgers van Utrecht die een levensgebeurtenis meemaken en hierdoor grotere kans 
lopen om in financiële problemen te raken. Denk bijvoorbeeld aan mensen die ontslagen worden, , 
arbeidsongeschikt raken, ziek zijn bij een werkgever, met pensioen gaan, 18 jaar worden, in de 
bijstand komen of juist gaan werken vanuit de bijstand. 
 
Achtergrond project 
Onderzoek naar schuldenproblematiek wijst uit dat mensen die nu schulden hebben in het verleden 
vaak een ingrijpende levensgebeurtenis meemaakten. Dit project is vooral preventief en probeert te 
voorkomen dat mensen schulden op gaan bouwen door op tijd informatie te geven, de 
handelingsmogelijkheden te vergroten en door persoonlijke begeleiding aan te bieden. Het project 
sluit hierin aan bij de Actieagenda Utrecht Schuldenvrij. 
 
Taken zijn onder andere: 

• Verzorgen van informatiebijeenkomsten rond financiën om de zelfredzaamheid van deelnemers 
te vergroten. 

• Hierbij geef je presentaties, doe je groepswerk, geef je informatie die aansluit bij verschillende 
levensgebeurtenissen. 

• Verlenen van (telefonische) nazorg op maat aan ex-deelnemers van bijeenkomsten 

• Doorververwijzing naar diverse ondersteunende organisaties (sociale kaart Utrecht) 

• Onder de aandacht brengen van het aanbod bij diverse verwijzers / PR-activiteiten 

• Er is veel ruimte voor eigen initiatief!  
 

3e jaars stage HU Social Work:  

2021-2022 

Profiel: Welzijn en Samenleving 

Levensgebeurtenissen - U Centraal  
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Informatie website: www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen  

 
We bieden een leerzame en interessante stageplaats met begeleiding  in een gezellig team. 
Je krijgt de mogelijkheid om veel verschillende extra trainingen te volgen.  
Je ontvangt een stagevergoeding.  

 

 
Meer informatie: 
Marnix van der Waals  m.vdwaals@u-centraal.nl    06 - 23 36 51 86 
 
Solliciteren:  
Stuur je sollicitatie, voorzien van een recent CV naar stagelopen@u-centraal.nl o.v.v. VAC-UC-
2021-2022-stageLevensgebeurtenissenHBO3 
 
 

 

Bijeenkomsten Financiën 
over:  
 
-Ontslag 
-Arbeidsongeschiktheid 
-Lager inkomen door corona 
-Ziek bij de werkgever 
-In de bijstand  
-Na de bijstand  
-Pensioen 
-18 jaar worden 
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