
‘Je leert verantwoordelijkheid dragen werkt aan jezelf’ 
 
Marieke Groen (18 jaar) woont in Culemborg. Ze studeert aan de opleiding Sociaal Werk niveau 4 op 
het Koning Willem I College in Den Bosch. Ze zit in haar derde studiejaar en loopt in het schooljaar 
2020-2021 stage bij het jongerenwerk van ElkWelzijn.  
 
Mensen helpen  
“Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik het erg bij mij vind passen. Ik help graag mensen, dit 
vind ik erg belangrijk. Ik heb voor een stage bij ElkWelzijn gekozen, omdat deze organisatie bij mijn 
opleiding past en het mij een interessante stageplek leek. Ik ben bij ElkWelzijn terecht gekomen via 
stagemarkt.nl. Hierop staan erkende leerbedrijven, dat is een eis vanuit mijn school. Mijn 
verwachting van de  stage was dat het erg leuk en leerzaam zou worden.” 
 
Het organiseren van activiteiten  
“Mijn taken als stage medewerker bij ElkWelzijn zijn divers, maar bestaan vooral uit het 
voorbereiden en organiseren van activiteiten voor jongeren. Helaas kunnen er vanwege Corona 
weinig tot geen activiteiten georganiseerd worden, waardoor er ook minder werkzaamheden zijn. 
Ondanks Corona is het toch een erg leuke en leerzame stage. We maken er gewoon het beste van!” 
 
“Ik werk veel samen met Pien (andere stagiaire). Dat is erg handig omdat wij de zelfde opleiding 
volgen. We kunnen daardoor veel opdrachten samen maken. Ik ervaar de begeleiding en eigen 
verantwoordelijkheid op mijn stage als positief. Ook worden we overal bij betrokken. Dat is erg fijn, 
zo blijven we goed op de hoogte. Na mijn stage zal ik vooral het contact met de jongeren missen.”  
 
Lastig om een stageplek te vinden 
“Op zoek naar een stage tijdens Corona was niet zo makkelijk. Ik vond het echt lastig om een 
stageplek te kunnen vinden die niet te ver van mijn woonplaats af was. Ik heb erg mijn best gedaan 
en uiteindelijk is het gelukkig allemaal goed gekomen en heb ik een leuke stage.  
 
Af en toe werken wij ook vanuit huis, dat vraagt meer van mijn eigen 
motivatie en is minder leuk dan het werken op locatie. Het is jammer 
dat we minder kunnen doen, maar het blijft erg interessant en ik blijf 
mijn uiterste best doen. Wat er misschien iets beter zou kunnen gaan, 
is het structureler te werk gaan en het gebruik maken van een 
dagplanning voor stagiaires.”  
 
Eigen ontwikkeling 
“Wat ik bereikt wil hebben aan het eind van mijn stage is dat ik veel 
geleerd heb over de omgang met jongeren en dat ik gewerkt heb aan 
mijn eigen ontwikkeling. Het belangrijkste dat ik geleerd heb op mijn 
stage is hoe je emoties kunt herkennen en hoe je er dan mee om kunt 
gaan. Dit heb ik geleerd van mijn stagebegeleider. Wat ik hierna wil 
gaan doen is nog niet helemaal zeker, wat ik wel weet is dat ik sowieso 
nog een andere opleiding wil volgen.”  
 


