Stagelaboratorium Dialooghuis februari – juni 2013
Begin februari 2013 werd het Dialooghuis geconfronteerd met 7 MBO- stagiaires
Maatschappelijke Dienstverlening, die met spoed een stageplaats moesten hebben.
Deze studenten uit Den Haag, Delft en Zoetermeer werden nergens aangenomen,
om diverse redenen. Vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid die het
Dialooghuis voelt en neemt zijn deze 7 studenten geplaatst. En begeleidt door 2
ervaren stagebegeleiders van het Dialooghuis. Voor 5 dagen per week, dagelijks van
10.00 – 15.00. Dialooghuis is een vrijwilligersorganisatie met beperkte middelen en
faciliteiten. Desondanks is het Dialooghuis de uitdaging aangegaan.
Het nieuwe werken

Het Dialooghuis heeft een sterk netwerk in de buurt; bij bewoners, wijkpartners,
maatschappelijke organisaties, bij de gemeente en fondsen. Omdat het Dialooghuis
zelf geen professionals in huis heeft is er gekozen om stagiaires samen met de
wijkpartners te begeleiden. Dialooghuis had de regie en begeleiding, terwijl de
wijkpartners zorgden voor de inhoudelijke activiteiten. Dialooghuis heeft gezorgd voor
de huisvesting, computers/printer, koffie/thee en de dagelijkse thema’s. Deze
werkwijze was voor de stagiaires een heel nieuwe ervaring. Men moest er zelf op uit,
ondernemen, initiatief nemen, contact leggen (sociale kaart), maandelijks rapporteren
en wekelijks aangeven wat de knelpunten waren en wat hun eigen bijdrage zou zijn
om verder te komen. Dialooghuis werkt namelijk van buiten naar binnen. De
stagiaires vonden dit niet makkelijk maar gaven wel toe dat het erg leerzaam was.
De stage- thema’s
1. Gezond gewicht bij kinderen van groepen 7 – 8 van de basisschool, met als
stageopdracht : onderzoek samen met kinderen, ouders en betrokken instellingen
wat er gedaan kan worden aan een gezonde levensstijl van kinderen
2. Emancipatie en Integratie van allochtone vrouwen, met als stageopdracht:
onderzoek hoe deze vrouwen versterkt kunnen worden met
advies/informatie/voorlichting en taal. Samen met de betrokken instellingen.
3. Participatie van (Hindoestaanse) ouderen, met als stageopdracht: Hoe leven
ouderen in de buurt, wat zijn hun knelpunten en zorgen en hoe kun je dat verbeteren
samen met de betrokken instellingen.

Aan iedere thema zijn tenminste 2 stagiaires gekoppeld. De stagiaires waren
allemaal 3 aaneengesloten dagen per week voor hun thema aan de slag. 2 dagen
waren ze op school,
Samenwerking (sociale kaart)
Het Dialooghuis en de stagiaires hebben in de stageperiode met de volgende
maatschappelijke organisaties en instellingen samengewerkt: stichting BOOG, de
bewonersorganisatie BOREVA, Ouderenhuisvesting Vrindbanbehawan en Shanti
Bhawan, 2

stichting Awaaz, Jongereninformatiepunt (JIP) basisscholen de Toermalijn en de
Klimop, Den Haag Op Maat, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), GGD, De
Agneskerk, stichting Sterke Moeders, Fonds 1818.

Resultaat

Van de 7 stagiaires hebben 6 hun stage met succes afgesloten. 1 stagiaires moet een extra
opdracht van de opleiding doen. Als die positief wordt gedaan, dan is de stage geslaagd. Het
Dialooghuis is trots en tevreden hoe deze stagebegeleiding is verlopen. Er waren enkele
verbeterpunten (betere communicatie door de opleidingen en wisselende motivatie van
stagiaires), maar over het algemeen is deze stage-ervaring goed verlopen.
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