VACATURE

Stagiaires en vrijwilligers
Maatjesproject Jij&Ik

Wij zoeken het hele jaar door stagiaires en vrijwilligers.
Jij&Ik is een maatjesproject voor sociaal kwetsbare kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot 16 jaar
van Sterker sociaal werk en Bindkracht10.
Begeleiding door Jij&Ik betekent dat een stagiaire/ vrijwilliger en het kind of een jongere een
vriendschappelijke band aangaan. Zij worden maatjes. Deze begeleiding vindt plaats voor de periode
van één jaar voor 4 uur per week. In het begin van het contact ben je vooral bezig om elkaar beter te
leren kennen en met het opbouwen van een band. Wanneer het contact enige tijd loopt kan er
bewuster worden gezocht naar activiteiten in de directe omgeving van het kind/jongere, zodat zij
weten wat de omgeving/ de wijk te bieden heeft en zij hierdoor zelf activiteiten kunnen ondernemen.
Het profiel van de stagiaire:
• Je hebt voldoende tijd, een schooljaar lang, om wekelijks met een kind/ jongere af te spreken (4
uur per week);
• Je bent flexibel, betrokken en enthousiast;
• Je vindt het leuk om met een kind/ jongere activiteiten te ondernemen;
• Je komt afspraken na;
• Je kunt eigen verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig te werk gaan;
• Je toont lef en doorzettingsvermogen;
• Je beschikt over voldoende communicatieve en sociale vaardigheden;
• Je kunt reflecteren op eigen handelen en je staat open voor feedback;
• Je kunt tijdig knelpunten signaleren en benoemen;
• Je bent woonachtig in de regio Nijmegen en kunt het kind mee naar je huis nemen (de
bedoeling is namelijk om het kind uit zijn/haar thuissituatie te halen);
• Je kunt een ‘verklaring van goed gedrag’ (VOG) overleggen
Jouw concrete taken
• Je volgt een training voor deelname aan het project;
• Wekelijks (4 uur) afspreken met je maatje om activiteiten te ondernemen;
• Maandelijks deelnemen aan intervisie bijeenkomsten waarin dilemma’s uit het contact
besproken kunnen worden en gastsprekers voor deskundigheidsbevordering zullen zorgen;
• Maandelijks een reflectieverslag schrijven aan de coördinator.
Wat wij bieden:
• Een dynamische organisatie die volop in ontwikkeling is;
• Goede werkbegeleiding samen met andere studenten / vrijwilligers;
• Deskundigheidsbevordering die aansluit bij jou werk als stagiair;
• Vergoeding voor de activiteiten die worden ondernomen in het maatjescontact;
• Een reiskostenvergoeding.

Datum
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

VACATURE

Geïnteresseerd?
Solliciteer dan op deze functie door een recente versie van je curriculum vitae en een motivatiebrief te
mailen naar contact@jijenik-nijmegen.nl. Er volgt een sollicitatiegesprek. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Yvonne Peet 0643214157 of Irene Halsema 0610560689 of bekijk de website van
Sterker sociaal werk of Bindkracht10.
Sterker
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. In de vorm van bijvoorbeeld (school)maatschappelijk
werk, praktische (vrijwilligers)diensten, ouderenadvies, mantelzorgondersteuning, dagbesteding,
training en coaching. Daarnaast is Sterker verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de
Sociale Wijkteams in Nijmegen en vanaf 1 januari 2018 voor VraagWijzer West Maas en Waal. Onze
missie is om met ons werk bij te dragen aan een sterke samenleving op basis van medemenselijkheid.
Bij Sterker werken zo’n 250 sociale professionals. Daarnaast zijn er ongeveer 600 vrijwilligers betrokken
bij de uitvoering van ons werk.
Bindkracht10
Bindkracht10 komt voort uit Tandem Welzijn en Het Inter-lokaal. Al meer dan 50 jaar zetten wij ons in
voor de mensen van Nijmegen. Je kent ons onder andere van materiële dienstverlening,
opvoedondersteuning, Stips, opbouwwerk, jongerenwerk, activiteitenpleinen en tientallen andere
diensten en projecten. Bindkracht10 ondersteunt mensen om vanuit hun mogelijkheden verder te
komen in het leven. De mensen van Bindkracht10 vormen een netwerk dat werkt aan krachtige
verbindingen. We leggen verbanden tussen mensen en met andere organisaties. We nemen barrières
weg, helpen drempels en onderlinge verschillen te verkleinen. We signaleren waar het mis kan gaan en
reageren daarop.
We zijn er voor iedereen, maar hebben extra aandacht voor mensen met weinig sociale contacten, een
klein netwerk of die in een lastige situatie zitten. We maken deel uit van de plek waar mensen wonen.
Op straat, in de wijk, online of in de stad. Daar maken we de verbindingen die nodig zijn.
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