
Volg jij de opleiding social work, dan zijn wij op zoek naar jou.  

De afdeling Op Eigen Kracht van De Regenboog Groep is op 
zoek naar meerdere stagiaires voor het schooljaar 2022/2023. 

De Regenboog Groep vermindert eenzaamheid en biedt kansen aan Amsterdammers in 
armoede. Wij zijn er voor mensen met problematische schulden, dak- en thuis-lozen en 
mensen met een verslaving en/of psychiatrische klachten. 

Op Eigen Kracht verzorgt gratis trainingen voor mensen die weinig geld te besteden hebben, 
zoals bijvoorbeeld voedselbankklanten. Tijdens de bijeenkomsten komen deelnemers alles 
te weten over administratie, budgetteren, de sociale kaart en assertiviteit. Daarnaast bieden 
wij een meer verdiepende training waarin deelnemers aan hun eigen doelen werken. Er is 
veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en tips.  De training wordt gegeven door 
professionals die o.a. werkzaam zijn bij een instelling voor maatschappelijke dienstverlening. 

 

DIT GA JE DOEN 

Leerjaar 1: Tijdens je stageperiode ondersteun je het team (Op Eigen Kracht), in 
verschillende soorten werkzaamheden. Aan het begin leren we je natuurlijk de fijne 
kneepjes van het vak. Na een aantal maanden verwachten we dat je zelfstandig de 
werving van deelnemers op kunt pakken, of een groepje cliënten helpt met 
aanvullende zaken als DigiD, post uitzoeken, briefadres regelen, etc, of een 
trainingssessie over een specifiek onderwerp kunt geven.  

Leerjaar 2: Tijdens je stageperiode ondersteun je het team (Op Eigen Kracht) bij de 
reguliere werkzaamheden. Aan het begin leren we je de kneepjes van het vak en 
draai je mee als assistent trainer. In de 2e helft van het jaar verwachten we dat je 
zelfstandig een training Op Eigen Kracht kunt geven.  

EN VERDER 

Je krijgt een stagevergoeding van €350 bruto bij een 36-urige stageweek. We bieden 
al onze medewerkers en stagiaires een verbale agressieregulatie-training aan. En je 
hebt de mogelijkheid tot deelname aan aanvullende training en intervisie met andere 
stagiairs.  

Bovenal doe je een schat aan praktijkervaring op in een informeel gezellig team en 
in een professionele organisatie. 

 


