Sterker sociaal werk zoekt

vrijwilligers en stagiairs Social Work
voor maatjesproject Mate for You
Mate for You: het maatjesproject voor en door jongeren!
Mate For You heeft als hoofddoel jongeren te coachen bij het opbouwen van een een eigen
sociaal netwerk. Mate for You kan op twee manieren worden ingezet:
•
preventief om te voorkomen dat jongeren in een sociaal isolement terechtkomen en dan
zwaardere hulpverlening nodig hebben.
•
als nazorgtraject voor jongeren die in de laatste fase van hulpverlening zitten en daar wat
extra steun bij kunnen gebruiken.
De jongeren die voor het maatjesproject in aanmerking komen zijn jongeren met een beperkt
sociaal netwerk. Zij kunnen een beroep doen op een maatje.
Profiel van de vrijwilliger of stagiair
•
Je bent tussen de 18 en 25 jaar oud;
•
Je woont in de gemeente Nijmegen;
•
Je bent flexibel en doelgericht;
•
Je bent communicatief sterk;
•
Je toont lef en doorzettingsvermogen;
•
Je komt afspraken na;
•
Je vindt het leuk om met een maatje nieuwe activiteiten te ondernemen;
•
Je wilt werkervaring opdoen.
Jouw concrete taken
•
Wekelijks of tweewekelijks afspreken met je maatje;
•
Met leuke activiteiten samen met de jongere werken aan concrete doelen (opgesteld met
begeleiding van de coördinator);
•
Maandelijks deelnemen aan groepsactiviteiten;
•
Deelnemen aan intervisie-bijeenkomsten t.b.v. deskundigheidsbevordering en bespreking
dilemma’s uit de praktijk;
•
Vrijwilligers schrijven maandelijks een reflectieverslag aan de coördinator;
•
Stagiaires komen 2 keer in de maand op woensdagochtend samen om aan de wekelijkse
reflectieverslagen te werken en andere uitdagende opdrachten.

Wat wij bieden:
• Je maakt deel uit van een dynamische organisatie die volop in ontwikkeling is.
• Deskundigheidsbevordering die aansluit bij jouw werk als maatje;
• Vergoeding van 10 euro per afspraak voor de activiteiten die worden ondernomen in het
maatjescontact;
• Voor vrijwilligers en stagiairs die geen gebruik kunnen maken van een OV-jaarkaart, is er een
reiskostenvergoeding.
Geïnteresseerd?
Solliciteer dan op deze functie door een recente versie van je curriculum vitae en een
motivatiebrief te mailen naar mateforyou@sterker.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Guus Bremer, telefoon 06-27 85 18 40.
Gesprekken met aankomende vrijwilligers en stagiairs worden in september en februari gepland.

Over Sterker sociaal werk
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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