Vacature Stage-/Afstudeerplaatsen
Stimenz is een non-profit organisatie voor sociaal werk voor Apeldoorn en de Veluwe. Stimenz gaat
voor een verbonden samenleving waarin iedereen meedoet en erbij hoort, omdat wij kwetsbare
buurten en mensen ondersteunen en versterken. Dit doen wij met 180 medewerkers en ruim 800
vrijwilligers en actieve burgers. Dit onder het motto: Sociaal Werkt! Kijk ook op onze website.
Wij zijn op zoek naar verfrissende en enthousiaste

MBO- en/of HBO studenten in de richting Communicatie
standplaats Apeldoorn, uren in overleg, startdatum: vandaag

de opdrachten kunnen apart of in combinatie worden uitgevoerd

Wat ga je doen?
Opdracht 1
Het opmaken van een gelaagde (informele) sociale kaart. Van Apeldoorn stad, naar stadsdeel, naar
focusbuurt. Hierbij wordt iedere professional in de inwonersondersteuning bevraagd op zijn relaties,
contacten en kennis van netwerkpartners, organisaties, en overige betrokken partijen, zoals een
kerk, een betrokken buur, etc. Ook de dienstverlening, wijze van aanmelding/inschakelen,
contactpersoon en eventuele kosten worden hierbij in kaart gebracht.
Het uitwerken van een proces van borging en accuratesse is onderdeel van de opdracht.
Opdracht 2
Het meedenken, opmaken en het in een proces gieten van een digitaal platform, waarbij je alle
activiteiten, initiatieven, nieuwtjes, ontwikkelingen, vraag & aanbod onder de aandacht kunt
brengen. Niet alleen bij alle inwoners van Apeldoorn, maar ook bij alle (netwerk)partners via een
nieuwsbrief, social media, etc. Het proces van borging is onderdeel van de opdracht.
Opdracht 3
Een digitaal smoelenboek; een ‘wie-is-wie’, waarin alle professionals van de inwonersondersteuning
en basisontmoetingsplekken in Apeldoorn worden voorgesteld. Dit doe je door middel van
interviews om toe te lichten wie ze zijn, wat hun functie en (arbeids)verleden is, maar ook wat hun
rol is in Apeldoorn, in het stadsdeel en in de focusbuurt(en). Succesverhalen en de opbouw van hun
rol in de samenleving moeten voor het voetlicht komen; wat is het doel en wat is het middel. Het
gaat hierbij echt om de professional. De succesverhalen moeten laten zien wat er zou gebeuren in
een stadsdeel/focusbuurt als zij er niet (meer) zouden zijn; het bescheiden succes.

Wat bieden wij?
✓ De allerleukste stagebegeleiders in het sociale domein van Apeldoorn
✓ Keuze uit drie super leerzame, interessante opdrachten
✓ Een maandelijkse vergoeding van (op fulltime basis) € 150,- voor een MBO-student en
€ 250,- voor een HBO student.

Enthousiast? Mail dan snel een korte motivatie en je CV aan sollicitatie@stimenz.nl onder
vermelding van vacaturenummer STAG2021001.
Wil je eerst meer informatie? Bel dan gerust Maike Bleeker, tel.nr. +31 627359811.

