Stichting Sociale Wijkteams (SWA) vervult een centrale rol in het sociaal domein van Amersfoort.
Wij leveren zorg en ondersteuning dicht bij de inwoners van Amersfoort. Onze wijkteams begeleiden
hen bij het maken van een plan van aanpak op maat. Wij bevorderen zoveel mogelijk de
zelfredzaamheid, verwijzen terug naar de sociale basis infrastructuur (SBI), verlenen zelf zorg en
ondersteuning of verwijzen indien nodig door naar de benodigde aanvullende zorg en ondersteuning.
Binnen de Wijkteams Amersfoort is plaats voor een aantal

Stagiaires Sociale Wijkteams
32 - 36 uur per week
“die leergierig zijn en enthousiast meewerken”
Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort biedt een interessante HBO-Plus stageplaats aan voor
derdejaars studenten van onder andere de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening,
Sociaal Pedagogisch Hulpverlening, Social Work en Pedagogiek. De stage is vier dagen in de week
voor de periode van 1 september 2020 tot 30 juni 2021. Halverwege de stageperiode wissel je van
team om zoveel mogelijk ervaring op te doen.
Wat ga je doen?
- Samen met verschillende wijkteammedewerkers ga je naar inwoners met een hulpvraag toe;
- Samen met de inwoner maak je de hulpvraag helder en samen kijk je naar mogelijke oplossingen
zowel binnen het eigen netwerk als daar buiten.
- Het leren inzetten van verschillende methodieken binnen het maatschappelijk werk.
- Kennismaken met allerlei facetten van het werk binnen een sociaal wijkteam.
- Het inzetten van de SBI (Sociale Basis Infrastructuur) en samenwerken met de ketenpartners binnen
de wijk en in de regio.
Functie eisen
-Derdejaars HBO opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of soortgelijk;
-4 dagen per week beschikbaar vanaf 1 september 2020;
-Een lerende houding en de regie kunnen pakken voor je eigen leerproces;
-Stevig in je schoenen staan en kunnen werken in een dynamische omgeving;
-Goed kunnen luisteren, communicatief vaardig in woord en schrift;
-Je durft initiatief te nemen en bent je bewust van je positie in het team;
-Je ondersteunt onze kernwaarden: Betrokken, Onderzoekend en Doortastend.
-Zelfstandig je werk kunnen organiseren en goed kunnen plannen.

Wat bieden wij?
Sociale Wijkteams Amersfoort biedt je een uitdagende en afwisselende stageplek in een jonge
organisatie in een levendige stad. Je stagevergoeding bedraagt € 180,00 bruto per maand op basis
van een stage van 32 uur.
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Vragen over de stage?
Neem contact op met Cora Poppe, stagecoördinator Sociale Wijkteams Amersfoort; tel. 06-25338854
Wil je reageren?
Stuur zo snel mogelijk je motivatiebrief en CV naar stage@wijkteam-amersfoort.nl.
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