Vacature Stagiaire HBO 3de jaars Sterk door Vrijwilligerswerk
& Maatjesproject MENS De Bilt
MENS De Bilt is de organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in Gemeente De Bilt. We brengen
mensen bij elkaar en zijn stevig verankerd in een netwerk van Biltse maatschappelijke organisaties.
We voeren onder andere welzijnsactiviteiten uit en zijn de schakel tussen zorg en welzijn. Binnen het
team Welzijn zoeken wij per september 2018 een:

Stagiaire HBO 3de jaars Sterk door Vrijwilligerswerk &
Maatjesproject (16-24 uur per week) m/v
Sterk door Vrijwilligerswerk
Sterk door Vrijwilligerswerk is er voor mensen die actief willen zijn in de samenleving maar dat niet
zelfstandig voor elkaar krijgen. Dit nieuwe project biedt ondersteuning en begeleiding bij het
organiseren en verrichten van vrijwilligerswerk. Mensen die zich psychisch kwetsbaar voelen omdat zij
bijvoorbeeld last hebben van depressieve of angstige gevoelens; eenzaam zijn; of mensen die kampen
met geheugenklachten zoals dementie en Alzheimer. Mensen die graag mee blijven doen in de
maatschappij maar hier ondersteuning bij nodig hebben kunnen terecht bij Sterk door
Vrijwilligerswerk. Wij helpen bij het vinden naar een passende vrijwilligersplek bij een organisatie.
Dat kan in de buitenlucht zijn of in een buurtcentrum, op een school of in een bibliotheek, maar ook
heel Iets anders.
Jobmaatje
Om deze kwetsbare vrijwilligers op gang te helpen worden zij begeleidt door een Jobmaatje. Het
Jobmaatje is een handige gesprekspartner die begrijpt hoe zaken georganiseerd en ingepland kunnen
worden, zowel thuis als op de werkvloer. Het Jobmaatje is dus begeleidend betrokken om het
vrijwilligerswerk overzichtelijker en haalbaar te maken. Jobmaatje krijgen naast professionele
structurele begeleiding van de coördinatoren een training en er worden
regelmatig
intervisiebijeenkomsten georganiseerd.
Taakomschrijving 3de jaars stagiaire
• Deelname in alle taken binnen het proces van aanmelding voor tot evaluatie van het
vrijwilligerswerk. Eerst samen met de coördinatoren op ontdekkingstocht naar de
mogelijkheden van een potentiële vrijwilliger, later wanneer mogelijk, zelfstandig.
• Actieve rol bij het werven en matchen van Jobmaatje, o.a. PR, intakes, onderzoek naar
mogelijkheden.
• Zelf Jobmaatje zijn van een aantal vrijwilligers met verschillende typen kwetsbaarheid,
(diversiteit in doelgroepen leren kennen).
• Verslaglegging van acties, contactmomenten en evaluaties.
• Organiseren van bijeenkomsten en uitnodigen van vrijwilligers voor intervisies en workshops;
• Deelname aan intervisies en workshops.
• Administratieve zaken rond het project.
• Actief meedenken en meewerken met de coördinatoren.

•
•

Adviseren aan de organisatie naar aanleiding van onderzoek ter verbetering van beleid.
Coachen en begeleiden van 1e jaars stagiaires en terugkoppeling aan de stagecoördinator.

Maatjesproject MENS De Bilt
Hoe werkt het Project?
Het Maatjesproject MENS met Elkaar is vier jaar geleden gestart en is enorm gegroeid gezien de
enorme behoefte die er binnen de samenleving is aan een dergelijk project.
Wij werken met vijf doelgroepen waar we een maatje aan kunnen koppelen: sociaal isolement,
psychosociaal kwetsbaar, dementie, mantelzorgmaatje, zorgmaatje.
Momenteel hebben we meer dan 110 maatjeskoppels en daarnaast melden iedere dag nieuwe klanten
zich aan en werven wij nieuwe vrijwilligers.
De vrijwilligers krijgen van ons een startbijeenkomst en daarnaast wordt men uitgenodigd voor
intervisie bijeenkomsten en workshops.
Taakomschrijving 3de jaars stagiaire
• Samen met de projectcoördinator intakes doen bij de vrijwilliger en de klant.
• Zelf maatje worden van een drietal klanten, waarbij de doelgroepen divers kunnen.
• Verslaglegging van bezoekmomenten.
• Telefonische evaluaties met de vrijwilligers en de klanten na een aantal weken.
• Uitnodigingen versturen naar vrijwilligers voor intervisies en workshops.
• Actieve deelname aan intervisies en workshops.
• Na een aantal weken zelfstandig intakes afnemen bij de vrijwilliger en de klant.
• Zelfstandig koppelingen doen samen met de vrijwilliger bij de klant.
• Maatjesafspraken document met maatjeskoppel invullen, scannen en in dossier verwerken
en overige administratie.
• Onderwerp bedenken voor een bijeenkomst, plannen en organiseren.
• Een gericht onderzoek/enquête uitvoeren binnen maatjesproject.
Wij bieden
• Professionele begeleiding van de coördinatoren van het project.
• Deelname aan trainingen en intervisiebijeenkomsten.
• Je werkt binnen het team Welzijn en wordt uitgenodigd voor diverse teambijeenkomsten.
Meer informatie
Meer informatie is te verkrijgen bij Astrid Kloosterziel: 06-27126247.
Sollicitaties
Ben je geïnteresseerd in deze veelzijdige stageplaats dan kun je een sollicitatiebrief met CV mailen naar
Marianne van Balgoijen, m.vanbalgoijen@mensdebilt.nl.

