
‘Ik krijg de kans om jongeren te ondersteunen in hun 
ontwikkeling en mij te ontwikkelen als professional 
en als mens!’

Linda Stoeten, Social Work,
leerjaar 3 aan CHE

K O M  S T A G E  L O P E N  B I J  M A L K A N D E R



Kijk voor meer informatie op www.malkander-ede.nl of bel 0318 208080. 

Wil jij een leerzame en dynamische stage volgen waar jij ertoe doet? 
Malkander biedt jou een uitdagende stage! Spreekt dit jou aan?
Stuur jouw motivatie en CV naar vacatures@malkander-ede.nl

‘’Als tweedejaars student heb ik binnen 
Malkander veel ervaringen op kunnen 
doen met diverse doelgroepen. Ik heb 

ouderen uit de wijk ontmoet, maar ook 
meegewerkt met het jongerenteam,’’ 

vertelt Sophie van Zijverden 

Over Malkander
Malkander gelooft in een samenle-
ving waarin we naar elkaar omkijken 
en waarin jong en oud kan meedoen 
en zich kan ontwikkelen in eigen tem-
po. Onder het motto “Met elkaar, voor 
elkaar!” willen we samen met inwo-
ners bouwen aan deze samenleving 
op onder meer de volgende gebieden:

• Jeugd en Jongeren
• Thuis en Buurt
• Mantelzorg
• Ontmoeten & Verbinden
• Vrijwilligerswerk

Waarom stage lopen bij Malkander?
• Malkander biedt jou vrijheid om 
 je te ontwikkelen tot een 
 autonome beroepskracht
• Binnen het welzijnswerk van 
 Malkander doe je ervaring op in 
 het werken aan een inclusieve 
 samenleving.
• Elk team heeft een stagebegeleider 
 die jou ondersteunt met je stage.

K O M  S T A G E  L O P E N  B I J  M A L K A N D E R

‘’Als derdejaars student heb ik bij 
Malkander ontdekt dat mijn affiniteit ligt 
bij het werken met een oudere doelgroep. 
Gesprekken voeren met cliënten, het 
contact met wijkbewoners en zowel 
collectief als individueel werken, heeft 
mijn horizon enorm verbreed,’’ zegt Lotte 
Achterberg. 


