
‘Ik wil er voor mensen kunnen zijn’ 
 
Pien van Honk (18 jaar) woont in Culemborg. Ze volgt de opleiding Sociaal Werk niveau 4 aan het 
Koning Willem I College in Den Bosch. Ze zit in haar tweede leerjaar. Ze loopt stage bij ElkWelzijn.  
 
Stagiaire met ervaring bij ElkWelzijn  
“Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik graag mensen wil 
ondersteunen bij verschillende omstandigheden. Daarom wilde ik mijn 
stage graag bij een welzijnsorganisatie lopen. Ik ben bij ElkWelzijn 
terecht gekomen door het vak ‘Job Coach’ op school. Hierbij werd je 
begeleid bij het zoeken naar een stageplek. Er was toevallig een 3e jaars 
leerling die kwam vertellen over haar stage. Via haar ben ik bij 
ElkWelzijn terecht gekomen. Wat mij aansprak is dat ElkWelzijn veel 
activiteiten organiseert en dat ze werken met verschillende 
doelgroepen.”  
 
Verscheidenheid aan taken  
“Mijn taken als stagiaire bij ElkWelzijn zijn divers. Zo ben ik de ene dag 
aan het knutselen en bezig met het in elkaar zetten van een activiteit 
en de andere dag onderhoud ik het contact met de doelgroep. Dat vind 
ik het allerleukst!” 
 
 “Ik vind  het samen werken met andere stagiaires interessant, je kunt veel van elkaar leren. Soms 
werken wij thuis, vanwege het Coronavirus. Dat is toch wat moeilijker dan op locatie, dat is  toch wat 
fijner en dan leer je meer dan op afstand. Als wij thuis werken zijn we vooral bezig met het opnemen 
van video’s voor het jongerenaccount. Wat ik als positief ervaar aan mijn stage bij ElkWelzijn is dat er 
een fijne werksfeer is en iedereen betrokken wordt. Wat ik zal missen als mijn stage afgelopen is, is 
het contact met de jongeren.” 
 
Corona  
“Het zoeken van een stage in Coronatijd was niet gemakkelijk. Het was lastig om contact te krijgen 
met verschillende organisaties. Maar gelukkig is het gelukt! Mijn verwachting was dat we veel 
activiteiten zouden organiseren voor jongeren, maar helaas houdt Corona dit tegen. Waar ik wel blij 
mee ben is dat ik gelukkig nog naar stage kan op locatie. Het is alleen erg jammer dat de jongeren 
niet (altijd) kunnen komen. Want het leek me erg interessant om te leren omgaan met de doelgroep. 
Ik loop drie dagen in de week stage en volg twee dagen school (online). Het volgen van school is in 
deze periode wel een stuk moeilijker. De motivatie is stukken minder en de leerstof die behandeld 
wordt komt minder snel binnen.” 
 
Bereiken 
“De praktijkervaring die ik bij Elkwelzijn opdoe helpt mij om mezelf te ontwikkelen. Het belangrijkste 
dat ik tot nu toe op mijn stage heb geleerd is hoe ik het beste om kan gaan met de doelgroep. Ik krijg 
steeds meer inzicht in het herkennen van emoties. Die inzichten heb ik opgedaan door mijn 
stagebegeleider goed te observeren. Ik weet nog niet helemaal zeker wat ik na deze opleiding wil 
gaan doen, nu staan mij gedachten op door studeren.”  
 


