STAGEVACATURE
‘Vrijwilliger Thuis’
2e jaars HBO MWD
16 uur per week, voor het hele schooljaar 2017-2018

Voor deze stageplek zoekt MeanderOmnium een gemotiveerde en enthousiaste stagiaire. Je bent
positief ingesteld en ziet kansen. Je hebt een actieve houding, bent zelfstandig en weet ook tijdig om
hulp te vragen. Je bent in staat om met verschillende doelgroepen (vrijwilligers en hulpvragers) om te
gaan en hebt oog en begrip voor de verschillende wensen en behoeften die zij hebben. Je kunt goed
samenwerken. Je bent in staat een open, respectvolle en niet-oordelende houding aan te nemen. Je
hebt een representatieve en zelfbewuste uitstraling. Tot slot ben je handig met de gebruikelijke
computerprogramma’s.
MeanderOmnium is een brede welzijnsorganisatie met een grote diversiteit aan activiteiten en
diensten. Zie www.meanderomnium.nl om een goed beeld te krijgen van onze inzet en onze
doelgroepen. Bij MeanderOmnium zijn ruim 100 beroepskrachten in dienst en 430 vrijwilligers.
MeanderOmnium heeft een eigen stagebeleid. Met name het stagebeleid vanuit de opleiding zal
centraal staan. Aanvullende werkafspraken, alsmede de indeling van de aanwezige tijd zal in nader
overleg worden afgesproken.
Algemene informatie ‘Vrijwilliger Thuis’
Vrijwilliger Thuis koppelt vraag en aanbod tussen hulpvragers en vrijwilligers. De dienst waar jij gaat
werken richt zicht daarbij op vragen voor vervoer, boodschappen, klussen, tuinwerk en administratie.
De hulpvragers zijn ouderen of mensen met een lichamelijke beperking. De bemiddeling wordt
uitgevoerd door een team van vrijwilligers, welke tevens een receptiefunctie heeft. De hulp zelf
wordt gegeven door een groep van 25 vrijwilligers.
Als stagiaire wordt je lid van het team. Daarnaast speel je een zeer belangrijke rol in de
huisbezoeken.
Taken en werkzaamheden




Het uitvoeren van huisbezoeken bij hulpvragers die gebruik (gaan) maken van diensten van
MeanderOmnium. Doel: kennismaken, informatie verstrekken en signaleren.
Het uitvoeren van huisbezoeken bij hulpvragers waarover wij signalen hebben ontvangen.
Doel: oriëntatie op ‘het probleem’ en verkennen van mogelijke oplossingen.
Bemiddelen tussen individuele hulpvragen en vrijwilligers die deze hulpvragen uitvoeren
(vervoer, boodschappen, etc). Dit doe je in tweetallen.
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Receptie-taken, zoals telefoon doorverbinden, ruimtes reserveren, informatie verstrekken
over diensten en activiteiten van MeanderOmnium.
Deelname en bijdragen aan de maandelijkse teamvergadering van Vrijwilliger Thuis.
Bijdragen aan het up tot date houden van de sociale kaart.
De resterende tijd kun je in overleg invullen. Afhankelijk van je wensen en onze
mogelijkheden kan dat ook bij een andere ‘afdeling’ van MeanderOmnium.

Aanbod
Een interessante, zelfstandige en leerzame werkplek waarbij je ervaring op kunt doen met
gespreksvaardigheden. Je hebt veel verschillende contacten en ruimte voor eigen initiatieven. Je
krijgt zowel inhoudelijke als persoonlijke ondersteuning in je leerproces.
Meer informatie
Meer informatie is te verkrijgen bij Wendy Bosma.
Bereikbaar op dinsdag en donderdag:
● telefoon 030 - 694 04 00
● mail w.bosma@meanderomnium.nl
Sollicitatie
Lijkt de vacature bij je te passen? Dan nodigen we je van harte uit om een sollicitatiebrief en
Curriculum Vitae (CV) onder vermelding van “Vrijwilliger Thuis” te sturen naar:
Stichting MeanderOmnium
t.a.v. Wendy Bosma
Postbus 153
3700 AD ZEIST
Of mailen naar w.bosma@meanderomnium.nl.
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