Stichting De Binnenvest is een organisatie voor maatschappelijke zorg, actief in de regio
Zuid-Holland Noord. Met ruim 200 medewerkers bieden wij opvang, verblijf, activering en
begeleiding voor mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken. Daarbij hebben we
als doel dat zij hun kracht hervinden of versterken en hun leven weer kunnen opbouwen.
Voor de locatie Nieuwe Energie in Leiden zijn wij per september op zoek naar een:

Stagiair Maatschappelijk Werker voor 4 dagen per week
Wat ga je doen?
Als Stagiair Maatschappelijk Werker ben je medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie
van de herstelgerichte actieplannen van cliënten, je bent regiehouder. Je werkt hierin nauw samen
met de Persoonlijk Begeleiders en/of beheerders en netwerkt met externe ketenpartners. Dit vereist
een vorm van begeleiding waarin je zeer actief met cliënten omgaat. Activiteiten zijn bijvoorbeeld
het uitvoeren en opstellen van krachteninventarisaties en actieplannen, casemanagement,
individuele begeleiding, het leveren van een bijdrage aan beleids- en methodiekontwikkeling en
nieuwe vormen van hulpverlening.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•

Je volgt de opleiding HBO Social Work of vergelijkbaar.
Je hebt affiniteit met de doelgroep.
Je hebt een stevige, zelfstandige en dynamische persoonlijkheid.
Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en bent in staat om stimulerend op te treden.
Je bent flexibel en creatief.

Wat mag je van ons verwachten?
Als welzijnsorganisatie zijn wij voortdurend in beweging en op zoek naar wegen om het werk beter te
kunnen doen. Onze kernwaarden hierbij zijn: daadkrachtig, innovatief, duurzaam en toegankelijk. De
Binnenvest biedt interne cursussen aan om te volgen. Bij De Binnenvest is er geen sprake van een
stagevergoeding.

Hoe vindt de begeleiding van je stage plaats?
Zodra je bij ons stage komt lopen krijg je een praktijkopleider toegewezen. De praktijkopleider is een
maatschappelijk werker met de nodige werkervaring en jouw aanspreekpunt als het gaat om vragen
over zaken op de werkplek, begeleiding op de werkvloer, vragen waar jij als stagiaire tegen aan loopt
etc. De praktijkopleider begeleid jou, stelt leerdoelen en een planning met je op, leert je de kneepjes
van het vak en beoordeelt jou tijdens praktijkopdrachten en/of examens op de werkvloer (optioneel
als dit verplicht is vanuit school).

Tijdens het begin van jouw stageperiode loop je vooral mee met jouw praktijkopleider en eventueel
ook met andere collega’s. Als het na een aantal weken goed gaat en de praktijkopleider vindt dat je
klaar bent voor een eigen caseload. Ga jij je eigen caseload opbouwen en ga je steeds meer
zelfstandig te werk. Vanzelfsprekend is jouw praktijkopleider altijd beschikbaar voor vragen.

Ben je geïnteresseerd?
Mail dan je cv en motivatie naar wervingenselectie@debinnenvest.nl o.v.v. vacaturenummer 01.

