
 

Stagiair(e) CMV of SW – Welzijn en Samenleving 

 

Heb jij een passie voor verhalen? 

De Vertelacademie in Utrecht zoekt regelmatig stagiair(e)s CMV of SW - Welzijn en Samenleving. 

 

De Vertelacademie organiseert cursussen, workshops en activiteiten voor iedereen die zich wil ontwikkelen 

als storyteller. We helpen deelnemers op weg om het vertellen van verhalen toe te passen in hun eigen 

privé- of werksituatie, zoals onderwijs, jeugd- en kinderwerk, ouderen- en gezondheidszorg, pastoraal- en 

welzijnswerk, hobby en vrijwilligerswerk. 

Naast ons eigen lesaanbod begeleiden we regelmatig in opdracht groepen op hun werkplek. Ook zijn we 

met diverse partners betrokken bij sociale of culturele projecten die storytelling inzetten voor het creëren 

van een meer inclusieve maatschappij, meestal in de grote steden.  

In onze snel veranderende wereld wil de Vertelacademie meerwaarde bieden door tijdens haar 

activiteiten individuele deelnemers en lesgroepen binnen en buiten de lessen met elkaar te verbinden, met 

behulp van verhalen. Dit geeft ons als bedrijf een brede, maatschappelijke en creatieve positie in de markt.  

We kunnen jouw hulp goed gebruiken bij het begeleiden van verschillende aspecten van de organisatie, 

zoals het voorbereiden, herorganiseren en uitvoeren van activiteiten, het ontwikkelen van 

vertelevenementen en het opzetten van nieuwe projecten om de Vertelacademie nog beter te laten 

functioneren.  

 

Wat ga je exact doen? 

Wij vinden het belangrijk dat een stage persoonlijk is en dat je jouw talenten kunt ontplooien. Dit betekent 

dat we je takenpakket zullen aanpassen aan je opleidingsniveau en jouw persoonlijke interesses. Er is altijd 

ruimte voor het inbrengen van eigen suggesties.  

Een aantal mogelijke taken zijn: 

 Het bedenken en praktisch uitvoeren van randactiviteiten op onze cursusdagen, waarbij ontmoeting en 

uitwisseling centraal staan.  

 Het begeleiden en coördineren van de organisatie van onze jaarlijkse netwerkdag. 

 Het bedenken van een format en het vervolgens begeleiden van groepjes bij het uitvoeren van (korte) 

opdrachten tijdens cursusdagen.  

 Het voor cursusdeelnemers organiseren van evaluatiemomenten op het gebied van hun persoonlijke 

groei en ontwikkeling. 

 Het ondersteunen van docenten bij het begeleiden van groepen in wijken en buurten. *)   

 Het opzetten en coördineren van culturele evenementen zoals onze bijdrage aan vertelfestivals, zowel 

on- als offline. 

 Het bedenken en zelfstandig uitvoeren van een activiteit om oud-cursisten op weg te helpen met het 

vertellen van verhalen in hun eigen omgeving.  

 Het begeleiden van de intervisie- en oefengroep van onze meerjarige opleiding. 

 Het helpen ontwikkelen van een uitgebreider online aanbod van online lessen en 

ontmoetingsmogelijkheden.  



Wat vragen wij van jou? 

  Je volgt een relevante hbo-opleiding, CMV, SW of soortgelijk.  

  Je hebt affiniteit met verhalen. 

  Je kunt zelfstandig werken maar je weet ook wanneer je om hulp moet vragen. 

  Je bent en denkt creatief. 

  Je beheerst de Nederlandse taal. 

  Je toont initiatief en werkt graag projectgewijs 

  Je bent minimaal 16 uur in de week beschikbaar, meer mag altijd. 

  Je bent bereid om in overleg af en toe buiten kantooruren te werken t.b.v. het uitvoeren van 

evenementen of activiteiten.  

Wat biedt de Vertelacademie? 

 Je krijgt geen ‘klusjes’ maar een zelfstandige, leerzame en creatieve baan waar jij in kunt groeien.  

 Achter de schermen krijg je alle aspecten van onze dagelijkse ontwikkeling mee en je leert hoe het 

bedrijf in elkaar zit.  

 Er is veel ruimte voor eigen initiatief en wij zorgen voor een goede professionele begeleiding. 

 Je mag onze basiscursus volgen zodat je jezelf ook kunt ontwikkelen op het gebied van verhalen 

vertellen. (Onder voorbehoud dat de geldende corona-maatregelen dit toelaten.) 

 Uiteraard krijg je een stagevergoeding.  

 Je werkplek is in het hartje van Utrecht en is goed te bereiken. 

Kortom, wij bieden een diverse stage waarbij je niet alleen het reilen en zeilen van de Vertelacademie 

ondersteunt, maar waarbij je vooral ook veel ruimte krijgt om je eigen plannen en initiatieven op te zetten 

en uit te werken.  

Stagelopen tijdens de coronapandemie 

De Vertelacademie neemt de richtlijnen rondom covid-19 in acht. Dit beïnvloedt niet alleen ons 

cursusaanbod, maar ook de werkzaamheden op kantoor. Dat hoeft jouw stageperiode echter niet in de weg 

te zitten. We houden ons aan de adviezen en indien het wordt geadviseerd, dan is het bij ons mogelijk om 

vanuit huis te werken.  

Meer informatie en solliciteren 

Meer informatie over de Vertelacademie als organisatie, je werkplek en de begeleiding, kun je vinden op 

onze website, op de informatiepagina voor stagiairs.  

Heb je na het lezen nog vragen? Dan kun je bellen met Raymond den Boestert, telefoonnummer: 

030 32007 66. 

Enthousiast? Stuur dan een motivatiebrief en/of -video met CV naar info@vertelacademie.nl t.a.v. 

Raymond den Boestert. Vertel ons in ieder geval waarom je denkt dat jij geschikt bent voor deze functie. 

Vertelacademie 

Website: www.vertelacademie.nl 

Facebook/Twitter/Instagram: @Vertelacademie 

KvK: 30186508 

*) Het is niet op voorhand te zeggen welke sociale projecten zich in het werkveld ‘buiten’ de Vertelacademie 

aandienen. Afgelopen jaren waren dit o.a. verhalengroepen en workshops voor nieuwkomers/ 

vluchtelingen, jongvolwassenen, kinderwerkers en leerkrachten, ouderen en medewerkers in de zorg. 
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