VACATURE LEERWERKGEMEENSCHAP BAR Wijkteams
Schooljaar 2021/2022
Aansluitend profiel:
Je kunt zowel met het profiel ‘Welzijn en Samenleving’ als ‘Jeugd’ stagelopen bij de BAR wijkteams.
Omschrijving van de organisatie
De BAR-organisatie ondersteunt de drie gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Drie
zelfstandige gemeenten, één moderne uitvoeringsorganisatie. Werken in een groot gebied, met bij elkaar
117.000 inwoners én voor drie gemeentebesturen: dat is uniek en uitdagend!
Het cluster Maatschappij van de BAR organisatie is er voor de maatschappelijke ondersteuning, zowel
individueel als collectief. Het cluster Maatschappij bestaat uit 13 teams waaronder de wijkteams.
Omschrijving van de wijkteams
De gemeente is verantwoordelijk voor allerlei taken op het gebied van werk, welzijn en (jeugd)zorg. Deze
taken worden onder andere uitgevoerd door het wijkteam. Het wijkteam kan hulp en ondersteuning
laagdrempelig en dichtbij organiseren.
In de wijkteams werken specialisten met hun eigen expertise / kennis die informatie, advies en / of
ondersteuning kunnen bieden op het gebied van opvoeden, welzijn, zorg, werk en financiën.
Wijkteammedewerkers werken samen met zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, vrijwilligers,
(sport)verenigingen, kerken, het Centrum voor Jeugd en Gezin en huisartsen.
Doelgroep en aanpak
Waarom voor één doelgroep kiezen als je voor (bijna) allemaal kunt gaan? De medewerkers van de BAR
wijkteams zijn er voor íedere inwoner! Als stagiaire krijg je te maken met zeer uiteenlopende hulpvragen. De
hulpvragen kunnen te maken hebben met:
Financiële problematiek
Relatieproblemen
Huisvestingsproblematiek
Psychische problematiek (waaronder verslaving)
Opvoedproblematiek
Eenzaamheid en rouw
Huiselijk geweld
De teams zijn samengesteld uit maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinscoaches, (Jeugd)GGZ- medewerkers,
MEE medewerkers en jongerencoaches. Er is een teamleider vanuit de gemeente en de teams zijn zelfsturend.

Hoe ziet je dag eruit?
Eerst begin je de dag met een bak koffie om wakker te worden. Je start je laptop op, checkt je agenda of je
afspraken hebt en maakt een praatje met je collega’s. Op het moment dat je inloopspreekuur hebt, zorg je
ervoor dat je bereikbaar van 09.00 tot 10.00. Je kan dan gebeld worden als er een bewoner langs komt met
een hulpvraag. Hierna kan je aan de slag met je eigen casussen of de casussen waarin je meeloopt. De
volgende werkzaamheden komen aan bod:
Intakes
Ondersteuningsplannen en rapportages schrijven
HIA/SOT (Multidisciplinaire overleggen op scholen)
Huisbezoeken
Telefoneren
Lunchen
Teamoverleggen
Omschrijving van de leerwerkgemeenschap
In de leerwerkgemeenschap ga je met je medestudenten aan de slag met zowel centrale thema’s als de
ontwikkeling van je eigen competenties. Je hebt zelf een actieve inbreng in de keuze van de thematieken en
werkwijzen binnen de leerwerkgemeenschap. Je ben hiervoor 28 uur per week aanwezig, waarvan 4 uur met je
docent binnen de LWG. Je stage loopt van 7 februari 2022 tot eind januari 2023.
Uiteraard ontvang je een stagevergoeding voor het stagelopen in onze leerwerkgemeenschap.
Profiel van de student:
Zit je in het 3e jaar van de HBO opleiding Social Work en heb je geen last van belangst? Spreekt de diversiteit
van het werken in een wijkteam je aan? Ben je zelfstandig, ondernemend en ga je een uitdaging niet uit de
weg? Solliciteer dan nu naar deze stageplek!
Sollicitatieprocedure:
Schrijf een brief waaruit je enthousiasme blijkt om in ons wijkteam te komen stagelopen en voeg je CV toe.
Stuur je brief/CV tussen 26 november 2021 en 6 december 2021. De sollicitatiecommissie bestaat uit
medewerkers van de organisatie en een docent van de Hogeschool. Na het gesprek hoor je uiteraard zo snel
mogelijk of je stage bij ons kunt gaan lopen. Wanneer je wordt aangenomen, moet je een Verklaring Omtrent
Gedrag kunnen overleggen.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure staat in de vacature in teams.

