
‘Met samenwerken bereik je meer dan in je eentje’ 
 
Djovanni Hol (19 jaar) uit Tiel studeert Sociaal Werk niveau 4 op het 
Koning Willem I college in Den Bosch. Hij zit in het tweede leerjaar. 
Hij loopt tijdens het schooljaar 2020-2021 stage bij het 
jongerenwerk van ElkWelzijn. Het lijkt hem erg interessant om later 
in het sociaal werk aan de slag te gaan.   
 
Een dagje meelopen 
“Ik heb gekozen voor de opleiding sociaal werk omdat het me erg 
interessant leek om met mensen te werken. Zelf heb ik een goede 
ervaring met jongerenwerkers, hiermee had ik namelijk regelmatig 
contact in mijn eigen woonplaats. Via Francis, jongerenwerker bij 
ElkWelzijn, ben ik op deze stageplek terecht gekomen. Ik ken hem 
via familie en ik zit  bij hem in het voetbalteam. Hij zei dat ik eens 
een keer moest kijken op de website van ElkWelzijn en dat heb ik 
gedaan. Van te voren heb ik een dag meegelopen, en dat wekte bij 
mij erg veel interesse op.” 
 
Fijne sfeer 
“Wat ik vooral doe als stagiair bij ElkWelzijn is de Instagram van het 
jongerenwerk onderhouden. Ik post berichten en houdt de jongeren op de hoogte activiteiten die 
plaats vinden, zoals bijvoorbeeld  het FIFA toernooi, dat elke woensdagmiddag plaatsvind. Ook help 
ik bij andere activiteiten die plaats vinden, dat zijn er nu alleen niet zoveel in verband met Corona.” 
 
“Ik werk veel samen met andere stagiaires en dat is erg fijn. Als je samen werkt bereik je veel meer 
dan in je eentje. Wat ik als positief ervaar aan het stagelopen bij ElkWelzijn is de fijne sfeer die er is 
en dat iedereen elkaar helpt.” 
 
Corona doet iets met je motivatie 
“School volgen tijdens de Corona-pandemie valt me mee. Door de online lessen heb ik soms wel wat 
minder motivatie en concentratie dan wanneer ik met klasgenoten op school bezig ben. Het was erg 
lastig om een stageplek te vinden, daardoor ben ik pas halverwege het jaar ingestroomd. Veel 
bedrijven namen geen mensen aan of zaten al vol. Ik had van mijn stage bij ElkWelzijn verwacht dat 
ik door Corona minder op locatie zou kunnen werken, zoals op veel plekken waar studiegenoten 
stage lopen. Het is jammer dat er minder activiteiten georganiseerd kunnen worden en wij de 
jongeren minder zien.” 
 
Een eigen me ning 
“Ik loop 16 uur stage per week. Bij de start van de stage wilde ik graag veel leren van Francis, Reiza 
en Jaouad, jongerenwerkers bij ElkWelzijn. Het belangrijkste dat ik geleerd heb is dat ik het gesprek 
aan moet gaan en mijn eigen mening mag uiten en dit moet durven. Mijn doel is om mijzelf verder te 
ontwikkelen en goed om te kunnen gaan met de jongeren. Daarnaast vind ik het fijn dat ik geleerd 
heb hoe ik een goede brief kan schrijven. Na mijn schooltijd zou ik graag een baan willen vinden in 
het sociaal werk. Wat ik erg zal gaan missen na afloop van mijn stage is de fijne sfeer en de collega’s.” 
 
  


