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Individueel begeleider/CO-trainer, locatie Boegbeeld 
 
Ben jij sociaal, maak je gemakkelijk contact en wil je meer ervaring opdoen in het begeleiden van 
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? Dan is dit de perfecte stageplek voor jou! 
 
 
 
Organisatie De Schoor organiseert in Almere onder andere het sociaal cultureel werk, 

het maatschappelijk werk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en 
jongerenwerk en brengt heel Almere in beweging. We maken deel uit van de 
wijkteams én zetten ons in bij de ondersteuning van schuldstabilisatie van 
bewoners. Dit alles om de leefbaarheid van de stad te vergroten onder het 
motto: Meedoen mogelijk maken! 
In buurt- en jongerencentra, in de speeltuin en op de jeugdlanden, op 
sportvelden en brede scholen; verspreid over de hele stad kunnen 
Almeerders elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van activiteiten en 
cursussen. Ca. 300 professionals werken hiervoor samen met honderden 
vrijwilligers en stagiairs. 
 

Project/ 
Accommodatie De Participatiefabriek  

De Participatiefabriek begeleidt werkzoekenden uit Almere, met een (grote) 
afstand tot de arbeidsmarkt, bij het maken van concrete stappen naar een 
betaalde baan. Het terugvinden van de eigen waarde door het 
(her)ontdekken van het eigen talent is daarbij het uitgangspunt.  

 
Onze belangrijkste doelgroepen zijn 45-plussers en alleenstaande moeders 
(locatie Boegbeeld) en mensen met een taalachterstand/statushouders 
(locatie Kardoes). Deze stagevacature is specifiek gericht op de locatie 
Boegbeeld. 

 
Taken  Als Individueel Begeleider ben je betrokken tijdens het gehele traject. Je 

biedt begeleiding en ondersteuning in de persoonlijke ontwikkeling van de 
deelnemer. Je helpt met het inventariseren van eigen kwaliteiten en valkuilen 
en voert motiverende gesprekken. Jij bent het eerste aanspreekpunt, luistert, 
inventariseert en verwijst zonodig door naar sociale partners in de stad. 

 
Het is belangrijk dat je zowel zelfstandig als in teamverband goed 
functioneert. We zijn op zoek naar stagiairs die initiatief durven te nemen, 
creatief kunnen denken en een positieve bijdrage kunnen leveren aan het 
team. 

 
Vind jij het leuk om naast individuele begeleiding ook training te geven? Dat 
kan! Wij zijn op zoek naar stagiairs die als CO-trainer aanwezig kunnen zijn 
bij verschillende trainingen en stagiairs die deelnemers willen begeleiden. 
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Daarnaast is er de mogelijkheid om (wijk)gerichte activiteiten op te zetten 
voor en samen met onze deelnemers. 
 

Dagen/tijden  In overleg. 
    
Functie-eisen  - Studie hbo Social Work 

- Kunnen coachen en motiveren 
- Goed kunnen luisteren 
- Affiniteit met de doelgroep 
- Inlevingsvermogen 
- Structuur kunnen bieden 

 
Interesse? Gebruik de link naast deze vacature op de website voor het online reactieformulier en 
we nemen contact met je op.  
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