Bij Avedan werken we vanuit de bedoeling: in ons werk staat centraal wat er echt toe doet.
Procedures en systemen leiden ons niet af van de bedoeling van ons werk. We zoeken de
menselijke maat en leveren maatwerk. Daarbij is samen een kernbegrip.
Avedan vergroot het welzijn en geluk voor een individu, voor de gemeenschap, voor iedereen.
We leggen het contact, maken de verbindingen en helpen op weg. Wij werken in de regio Twente
voor alle inwoners van nul tot 100+ die een steuntje in de rug nodig hebben of hun horizon willen
verbreden. Met onze dienstverlening ondersteunen wij inwoners om het beste uit zichzelf en
anderen te halen. Onze opdrachtgevers zijn onder andere de gemeenten Almelo, Wierden,
Twenterand, Hellendoorn, Tubbergen en Rijssen-Holten.
We zoeken:

Stagiaire(s) maatschappelijk werk (m/v)
Voor een jaarstage van 32 uur per week, te starten in september 2019
Op een nader te bepalen locatie in de regio Twente
Het algemeen maatschappelijk werk richt zich op een brede groep mensen en hulpvragen. Je kunt
denken aan relatieproblemen, schulden, scheiding, opvoedvragen etc. Naast de individuele
begeleiding zijn er nog andere werkzaamheden die we uitvoeren o.a. schoolgericht
maatschappelijk werk (basisscholen en voortgezet onderwijs), vroeghulp huiselijk geweld,
bemoeizorg en groepstrainingen (o.a. assertiviteitstraining en sociale vaardigheidstraining voor
kinderen).
De maatschappelijk werker biedt hulp- en dienstverlening waarbij het verbeteren van het
probleemoplossend vermogen en het maatschappelijk functioneren van de cliënt centraal staat. Er
wordt ingezet op de eigen kracht van de cliënt die in staat is zijn/haar sociale netwerk meer te
benutten. We werken samen met andere partijen, zoals de gemeente, huisartsen, woningstichting,
politie, scholen, schuldhulpverlening.
Als stagiaire maatschappelijk werk kom je in één van onze teams terecht en loop je de eerste tijd
mee met je collega’s bij verschillende werkzaamheden: spreekuur, begeleidingsgesprekken,
contact met samenwerkingspartners, rapportage, etc. Na verloop van tijd pak je deze taken zelf, al
dan niet onder begeleiding, op.
Aan het eind van je stage heb je onder andere ervaring opgedaan met spreekuur houden,
aanmeldgesprekken voeren, doelen stellen met de cliënt, samen werken aan de doelen,
rapporteren, samenwerken met andere organisaties.

Sollicitatie en informatie
De functie is beschikbaar voor 3e jaars HBO-studenten MWD en Social work. Voor meer informatie
of het kenbaar maken van je interesse kun je mailen naar: stage-mw@avedan.nl .
Als je voorkeur hebt voor bepaalde doelgroepen en/of locaties kun je dat vermelden, zodat wij
daar zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden. De gesprekken worden medio april gehouden.
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.avedan.nl

