Wil jij stagiair zijn binnen een buurtteam met een unieke aanpak?
Kom dan als buurtteammedewerker werken in onze organisatie!
Buurtteams Volwassenen Nijmegen biedt in opdracht van de gemeente Nijmegen laagdrempelige en
toegankelijke ambulante Wmo-begeleiding aan. Onze doelgroepen zijn inwoners tussen 18 en 65 jaar
zonder thuiswonende kinderen. Vernieuwend aan onze opdracht is dat we niet langer meer op
indicatie werken. Professionals binnen de buurtteams krijgen de vrijheid om de begeleiding vanuit
hun kennis en ervaring zelf uit te voeren, in nauw overleg met de inwoner.
We werken met tien buurtteams, verdeeld over alle wijken van de stad. Niet langer meer wordt een
medewerker geacht om - bijvoorbeeld - elke week drie uur lang met een inwoner af te spreken. De
frequentie wordt voortaan bepaald door wat een inwoner nodig heeft. Dat past in onze gedachte om
professionals autonomie in hun handelen te geven. Als de ondersteuningsvraag niet passend is voor
het buurtteam dan verwijzen we door naar een aanvullende zorgpartij. Uiteraard werken we nauw
samen met onze lokale partners, zoals Buurtteams Jeugd & Gezin, Bindkracht10, Sterker, Wijk GGZ,
Ixta Noa, Zelfregiecentrum, de vrijwilligerscentrale en woningcorporaties.
Onze droom is dat we van iedere buurt een betere buurt maken. We geloven in autonomie en zijn
toegankelijk: lokaal en dichtbij. Daarnaast werken we radicaal integraal: we leveren maatwerk
waarbij het leven en de individuele situatie van de klant leidend is. Onze professionals staan in hun
nieuwe rol dichtbij en naast de inwoner, zoeken deze actief op, normaliseren, verdiepen zich in het
leven en de sociale omgeving van de inwoner en gaan samen op zoek naar oplossingen. Hij verwijst
niet door maar ondersteunt zelf en bepaalt steeds opnieuw met de klant wat er nodig is en zoekt
naar mogelijkheden en verbindingen in de buurt en met de sociale basis. We zijn een lerende
organisatie waarbij we leren vanuit het doen. Stichting Buurtteamorganisatie Volwassenen Nijmegen
(SBVN) is opgericht door Incluzio.
Stageomschrijving
In de werkwijze van de buurtteams ligt het accent op stimulering van eigen regie, activering,
samenwerking met en versterking van het sociale netwerk.
Als stagiair bij de Buurtteams Volwassenen Nijmegen is er veel ruimte voor jou om te leren. Naast
dat je te maken krijgt met veel hulpvragen en een diverse groep inwoners, krijg je ook voldoende
begeleiding en training tijdens jouw stage. Geen enkele dag is hetzelfde en je zit niet de hele dag op
kantoor maar gaat ook op huisbezoek om de inwoners van Nijmegen te ondersteunen.
Daarnaast krijg je:
• ruimte om je eigen caseload op te bouwen (op je eigen tempo)
• ruimte om deel te nemen aan overleggen, opleidingen of visiedagen
• persoonlijke begeleiding door een stagebegeleider
• een gezellig team en prettige collega’s
• een werkplek in de wijk in het wijkcentrum
• werktijden tussen 9 en 17 uur van maandag t/m vrijdag
• een laptop en een mobiele telefoon
• een stagevergoeding van +/- 21 euro per dag bij een stage van minimaal 16 uur per week en
een duur van minimaal 20 weken

Wie je bent
Je bent een 3de of 4de jaars student aan de opleiding HBO Social Work. Je bent enthousiast en
gedreven en hebt affiniteit met het werken in de buurt. Daarnaast zoeken wij de volgende
competenties/persoonskenmerken in onze stagiaires: zelfstandig, daadkrachtig, durft initiatief te
nemen en beschikt over analytisch vermogen. Je bent op zoek naar een uitdaging en je staat stevig in
je schoenen! Wij zijn op zoek naar meerdere stagiaires en streven ernaar alle stagiaires tegelijkertijd
te laten starten.
Wij zijn Stichting Buurtteams Volwassenen Nijmegen en geloven in een verbonden en inclusieve
samenleving. En wie ben jij? We leren je graag kennen!
Voldoe je aan de criteria? Solliciteer dan direct via de email met CV en motivatie
stage@buurtteamsvolwassenen.nl. Ook vragen kun je hier naartoe mailen.
Voor meer informatie over onze organisatie kijk op: www.buurtteamsvolwassenen.nl

