MeerWaarde zoekt:

een stagiair SJD derde jaar
De samenleving is sterk in beweging. Er wordt steeds meer nadruk gelegd op participatie en
eigen kracht van mensen. Sociaal werk stimuleert de zelfredzaamheid van mensen en helpt
informele netwerken versterken. In de visie van MeerWaarde Welzijn staat de inwoner
centraal. De inwoner die zelf in staat is om bij te dragen aan zijn welzijn in de sociale
omgeving waarin hij actief is en steun kan putten uit die omgeving. Door inwoners met elkaar
te verbinden, te activeren en te stimuleren stelt MeerWaarde Welzijn hen in staat hun
zelfredzaamheid en samenredzaamheid te vergroten. Werken aan een samenleving doen we
samen!
Er zijn zes sociaal raadslieden die nauw samenwerken met de andere disciplines
(maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs, sociaal cultureel werkers) binnen de
verschillende gebiedsteams.
De stage
Als stagiair SJD maak je kennis met helpen bij het beantwoorden van vragen op de volgende
terreinen:
• ondersteuning bij aanvragen inkomensondersteunende voorzieningen
• ondersteuning bij incassoproblemen, beslagvrije voet en schulden
• ondersteuning bij belastingen
• advies bij huisvestingsproblemen
• ondersteuning bij andere juridische kwesties
• thuisadministratie
Als sociaal raadsman/-vrouw luister je eerst en bekijk je dan hoe een probleem het beste
opgelost kan worden. Het kan zijn dat je doorverwijst naar een advocaat, een
maatschappelijk werker, een notaris, een vakbond of het Juridisch Loket.
De hulp die de sociaal raadslieden bieden is gratis. De sociaal raadslieden houden spreekuur
in de gehele Haarlemmermeer.
Van kandidaten verwachten wij tenminste
• Dat zij in het kader van het derde studiejaar SJD een stageopdracht zoeken van tien
maanden.
• Inventiviteit, creativiteit, vindingrijkheid en besluitvaardigheid.
• Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheid.

Wij bieden
• Een plezierige en stimulerende omgeving waar we je ruimte bieden om je te
ontwikkelen.
• Een stagevergoeding van € 250,- bruto per maand.
Informatie en sollicitatie
Kijk voor meer informatie op onze website www.meerwaarde.nl. Ben je enthousiast
geworden en wil je graag stage komen lopen, dan ontvangen wij graag je cv en motivatie, via
een e-mail aan sollicitatie@meerwaarde.nl.
Zelf, samen, sterker!
MeerWaarde is een welzijnsorganisatie met een kleine 100 medewerkers (75 fte) en circa
350 vrijwilligers. Onze belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat inwoners zich wel bevinden,
zich prettig en gelukkig voelen. Wij helpen actief door dichtbij de mensen te zijn. We zoeken
mensen op, wijzen ze de weg, geven ze inzicht, leren vaardigheden, reiken handvatten en
tools aan en bieden maatwerk als zij daar voor open staan. We verbinden mensen met elkaar
en bouwen aan duurzame, informele netwerken. Samen met onze vrijwilligers en partners
werken we aan een samenleving die prettig is voor alle inwoners. Dit doen we vanuit ons
motto: zelf, samen, sterker!

