Sterker - Verhuisadvies
Ben jij in het bezit van regel én luistertalent? Word vrijwilliger
Verhuisadvies bij Sterker!
Het valt voor ouderen vaak niet mee om een passende woning te vinden of om een
verhuizing te regelen. Zeker niet wanneer ouderen daarvoor geen beroep kunnen doen
op hun eigen netwerk. Voor deze ouderen is er het Verhuisadvies.
Verhuisadvies
Als Vrijwilliger van het Verhuisadvies help je een oudere voor bepaalde tijd bij het zoeken naar
een geschikte woning. Wanneer er een woning gevonden is ondersteun je waar nodig bij het
regelen van de verhuizing. Je beoordeelt samen met de oudere wat iemand met een beetje hulp
nog zelf kan. Óf waarbij het netwerk, andere instanties, of jij als Verhuisadviseur, kunnen helpen.
Je werkt samen met andere Verhuisadviseurs onder begeleiding van een beroepskracht van
Sterker. We komen regelmatig bij elkaar om ervaringen en kennis uit te wisselen. Voordat je aan
de slag kunt krijg je een scholing om je voor te bereiden op de verschillende onderdelen van
Verhuisadvies.
Wanneer je gekoppeld wordt aan een oudere met een hulpvraag ben je rondom de start van het
Verhuisadvies én rondom de verhuizing vaak voor een korte periode heel intensief bezig. En
wanneer er even geen nieuwe aanvragen zijn heb je het weer rustiger.
Wat verwacht Sterker van jou als Verhuisadviseur?
• Je bent goed in dingen uitzoeken en organiseren • Je weet wat een verhuizing met zich
meebrengt • Je kunt goed luisteren en je bent doortastend • Je kunt ondersteunen bij het maken
van beslissingen zonder de regie over te nemen • Je kunt goed je grenzen bewaken en hier
duidelijk in zijn • Je vindt het leuk om voor bepaalde tijd een band op te bouwen en ook weer
afscheid te nemen • Je woont in Nijmegen • Je kunt je tijd flexibel indelen • Wij vragen een
verklaring omtrent gedrag
Wat staat er tegenover?
• Het is dankbaar werk: je helpt de oudere echt vooruit en dat wordt gewaardeerd • Het is
leerzaam en interessante werkervaring voor op je CV • Je ontvangt een onkostenvergoeding en
bent verzekerd tijdens je werk • Je wordt goed begeleid en je deelt ervaringen in een enthousiast
team, zodat je je werk met plezier kunt blijven doen.

Meer informatie en aanmelden
Denk je dat dit vrijwilligerswerk iets voor jou? Stuur dan een brief met korte motivatie en CV naar:
Joëlle van der Pol, j.vanderpol@sterker.nl, ovv. ‘vrijwilligersvacature Verhuisadvies’. Voor meer
informatie of aanmelding kun je ook bellen naar het Ouderenwerk van Sterker sociaal werk,
telefoon 024 365 01 89.
Sterker sociaal werk is ontstaan uit een fusie tussen NIM Maatschappelijk Werk en Swon het
seniorennetwerk. Samen zijn wij Sterker omdat we vanuit een gedeelde visie hulp en
ondersteuning bieden aan mensen van nul tot honderd-plus. Wij zijn er voor mensen op het
moment dat zij het - in hun eentje of met een ander - even niet redden. Wij geloven dat elk mens
in zo'n situatie in staat is om uiteindelijk (weer) sterker te staan. Onze sociale professionals en
betrokken vrijwilligers helpen mensen graag om stappen vooruit te zetten. Zij ondersteunen bij het
zoeken naar oplossingen én komen voor mensen op wanneer zij dat zelf niet kunnen. Sterker
sociaal werk is er voor mensen in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen,
Nijmegen, West Maas en Waal en met Buurtbemiddeling in Lingewaard en Overbetuwe. Ons
aanbod verschilt per gemeente.
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