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GEVRAAGD 

Stagiair(e) sociaal raadslieden voor 32 uur p/w 
 

Wij zoeken jou! Ben jij een student Sociaal Juridische Dienstverlening en op zoek naar een uitdagende stage in je 
derde jaar? Kom dan bij ons werken als stagiair bij het Sociaal Raadsliedenwerk van U Centraal voor 32 uur per 
week in de periode september 2023 tot en met juni 2024. 
 
Wat ga je precies doen?  
Je biedt bewoners informatie, advies en ondersteuning bij verschillende problemen of vragen, zoals uitkeringen, 
belastingen, migratierecht, huisvesting, consumentenzaken en onderwijs. Bij ons doe je ook 
voorzieningenchecks: je vraagt voorzieningen aan, controleert en repareert ze. Daarnaast informeer je 
buurtbewoners over hun rechten en plichten en verwijs je door naar andere instanties wanneer nodig. 
 
Maar dat is nog niet alles! Als stagiair(e) sociaal raadslieden signaleer je ook knelpunten bij nieuwe wet- en 
regelgeving en geef je dit door aan de betreffende organisaties. Je stimuleert instanties ook om toegankelijkheid 
en laagdrempeligheid te bevorderen. Uiteraard houd je je kennis up-to-date via scholingen en nieuwsbrieven en 
bespreek je signalen en ontwikkelingen maandelijks met alle sociaal raadslieden. 
 
Wat verwachten wij van jou?  
Dat je je inzet voor de zelfredzaamheid en het probleemoplossend vermogen van bewoners en dat je je goed 
kunt inleven in hun situatie en mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je 
initiatieven neemt ter verbetering van het werkproces binnen het team. Je hebt goede mondelinge en 
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en kennis van en inzicht in wet- en regelgeving. En natuurlijk voldoe je aan 
de stage-eisen vanuit school. 
 
Maar wat hebben wij jou te bieden?  
Interne scholingen op het gebied van wetten, regelingen en voorzieningen om je kennis bij te spijkeren en we 
organiseren stagebijeenkomsten en stimuleren onderlinge uitwisseling tussen stagiairs. Je krijgt een 
afwisselende en uitdagende stageplek waar geen dag hetzelfde is en je werkt 32 uur verdeeld over vier dagen. 
We bieden een stagevergoeding van 250 euro bruto per maand (op basis van 32 uur). 
 
Dus waar wacht je nog op? Mail je vraag naar stagelopen@u-centraal.nl en solliciteer meteen door je sollicitatie 
en recent CV per e-mail te sturen naar stagelopen@u-centraal.nl met het vacaturenummer VAC-UC-2023-
StageSJD in de onderwerpregel. 
 
Over U Centraal: Wij zijn een stedelijke welzijnsorganisatie in Utrecht die informatie, advies, contact en 
praktische hulp biedt aan iedereen die woont, werkt of zorgt in Utrecht. Of het nu gaat om vragen of zorgen over 
wonen, (mantel)zorg, geld, persoonlijke ontwikkeling of sociaal contact, wij wijzen mensen de weg. 
 
Meer over het Sociaal Raadsliedenwerk en U Centraal: 
 

 

Sociaal Raadslieden 
Utrecht 
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