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Aansluitend profiel: Jeugd
Omschrijving van de organisatie
Enver is er voor kinderen, jongeren en ouders of opvoeders. Voor een steuntje in de rug en voor zorg
en ondersteuning als de ontwikkeling van een kind of jongere in het gedrang komt. We vinden het
belangrijk dat ieder kind kansrijk en veilig opgroeit. Dat het trots is op zichzelf en op wat hij of zij kan.
Want, dat is de beste basis om sterk en weerbaar in het leven te staan. Ook als het even tegenzit.
Veilig opgroeien
Als kinderen, jongeren en ouders ondersteuning nodig hebben, biedt Enver dat graag en dichtbij huis:
thuis, op school en in de wijk. Samen werken we aan oplossingen. Met het kind, de jongere en de
ouders, en met de mensen om hen heen. Zo brengen we met elkaar de ontwikkeling van kinderen en
jongeren weer op het goede spoor en kunnen zij sterker weer verder.
Enver is actief in de regio’s Rotterdam Rijnmond (Rotterdam en omgeving tot en met GoereeOverflakkee), Midden-Holland (Gouda en omgeving) en Zuid-Holland zuid (Dordrecht en omgeving).
Preventieve hulp, basishulp, specialistische hulp
Bij Enver kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht voor preventieve hulp, basis-hulp en
specialistische hulp. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen op veel verschillende
manieren. Onze medewerkers werken in een wijkteam, op een dagbehandeling, bieden
specialistische hulp aan huis, schoolmaatschappelijk werk, ouderschapsbemiddeling na scheiding,
opvoedcursussen en trainingen. We bieden kinderen en jongeren ook een plek om tijdelijk te wonen
als het thuis niet meer gaat, zoals pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen of
crisisopvang.
Omschrijving van de leerwerkgemeenschap
Ben je op zoek naar een uitdagende stage, dan is deze stage iets voor jou!
In de LWG staat samenwerken en gezamenlijk leren centraal. Dit leren krijgt vorm door ontmoetingen
die plaatsvinden in de reële beroepspraktijk met als doel het bevorderen van de professionele dialoog
met elkaar. Door verhalen uit te wisselen, ervaringen expliciet te maken, (impliciete) kennis te delen
en collectief te reflecteren op beroepsdilemma's kan samengewerkt worden aan de verbetering van de
beroepspraktijk.

De activiteiten binnen de Enver-LWG zijn gericht op:
▪ Lerend netwerk voor alle partijen.
▪ Verbinding van onderwijs en praktijk.
▪ Integrale benadering van sociale vraagstukken.
▪ Co-creatie en kenniscirculatie.
Bijvoorbeeld door inbreng van eigen expertise, het bijwonen van themabijeenkomsten, uitwisseling
van nieuwe kennis, methoden en instrumenten, of een moreel beraad.
Tijdens je stage heb je twee vast aanspreekpunten: je stagebegeleider en je LWG-docent. Enver biedt
begeleiding door een werkbegeleider in het reflectieteam.
Stageplaatsen
Bij Enver zijn diverse hbo stageplaatsen beschikbaar, die LWG-plekken aanbieden. Denk hierbij dan
o.a. aan stages op de groepen, in een wijkteam, bij pleegzorg of schoolmaatschappelijk werk. Heb je
je derdejaars stage bij Enver gedaan; meestal kun je dan ook je afstudeeropdracht bij Enver doen.
Functies
De invulling van je stage hangt af van de functie waarin je stage loopt, de plek waar je dit doet en de
omschrijving van je stage-opdracht.
De beschikbare stages zijn in de functie van jeugdzorgwerker, pedagogisch hulpverlener, ambulant
hulpverlener en jeugd- en gezinscoach. We werken nauw samen met de wijk- en jeugdteams van de
gemeenten, met onze (regionale) zorgpartners en de Jeugdbescherming zie daarvoor:
www.enver.nl en www.werkenbijenver.nl
Jouw profiel
Het werken in de jeugdzorg is een hele uitdaging. We gaan er vanuit dat jij je competenties bij
aanvang van je stage kunt benoemen.
Ambitie, zelfreflectie en integriteit vinden we belangrijk. Je bent flexibel en je toont initiatief. Je kijkt
niet op van bijzondere situaties, je zet ook door als je niet welkom bent bij een gezin en je hebt
respect voor de persoon voor je. Daarnaast verwachten we een grote mate van zelfstandigheid en we
gaan ervan uit dat je goed kunt samenwerken.
Sollicitatieprocedure
Start van de stage: februari 2022
De vacatures kan je vanaf 26 november vinden op www.werkenbijenver.nl
TIP: maak een job alert aan, zodat je bericht krijgt wanneer er een nieuwe vacature geplaatst wordt.
Ben je geïnteresseerd in een stage bij Enver? Kijk voor de vacatures op www.werkenbijenver.nl. Via
de site van Enver volg je verder de procedure die bij de vacature van jouw keuze staat. Dat betekent
dat je rechtstreeks bij Enver solliciteert. Daarnaast stuur jij je motivatie/Cv ook naar de docent Claire
Gorter.
Specifieke eisen: 3e jaars student Social Work en kiest voor het profiel Jeugd
Stage uren: 28 uur per week (24 uur praktijkleren en 4 uur leren met je LWG)
Duur stage: tenminste 6 maanden (half jaar) tot een jaar
Stagevergoeding: Voor een stage van 32 uur per week staat een stagevergoeding van € 250,- per
maand (cao jeugdzorg). En je krijgt natuurlijk waardevolle ervaring voor je toekomstige baan.
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