WIJ Groningen zoekt:
STAGIAIRES “TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE”

WIJ Groningen bestaat uit 13 wijkteams van WIJ
Groningen. Het is een stichting wat op een
laagdrempelige manier ondersteuning biedt aan
de inwoners van de stad Groningen en
omliggende dorpen in Haren en Ten Boer.
Voor WIJ Groningen zoeken wij doorlopend

STAGIAIRES
“Toegepaste Psychologie”
Interessegebied : Jeugd, Gezondheid
Arbeid en Organisatie
Bewoners van alle leeftijden komen binnen bij de
entree van WIJ Groningen met vragen omtrent
ondersteuning en zorg. Vervolgens staan er
vrijwilligers en generalisten uit uiteenlopende
disciplines klaar om deze te beantwoorden en
ondersteuning te bieden waar dit nodig is. De
medewerkers beoordelen de
ondersteuningsvragen, pakken casussen binnen
hun bevoegdheid zelf op en verwijzen waar nodig
door naar specialistische hulp.
.

Naast dat WIJ ondersteuning biedt aan de
wijkbewoners organiseert ze ook verschillende
preventieve activiteiten, onder andere gericht op
het bevorderen van een gezonde ontwikkeling
van kinderen, een gezonde leefstijl, actief
burgerschap en sociale samenhang. Ook is er
een afdeling WMO aanwezig bij WIJ, die de
WMO aanvragen in behandeling nemen
Verder is WIJ een plek voor wijkbewoners om
elkaar te ontmoeten en om samen activiteiten te
ondernemen. Een plek voor het delen van eigen
ervaringen, met als doel anderen in de wijk te
helpen. Verder is er de ruimte voor wijkbewoners
om ideeën voor de wijk in te brengen en te
realiseren.
WIJ is gericht op het versterken van onderlinge
samenwerking, eigen kracht en zelfredzaamheid
van wijkbewoners. Het versterken van sociale
netwerken en het bevorderen van
maatschappelijke participatie. WIJ zet zich in voor
het verminderen en voorkomen van sociale
problemen en het vergroten van welzijn en
tevredenheid onder de bewoners. WIJ hanteert
hierbij de visie dat iedereen zolang en zoveel
mogelijk eigen keuzes in zijn leven maakt. Daarbij
is wat iemand (nog) wél kan belangrijker dan wat
iemand niet meer kan.

Bij WIJ werken rond de 500 generalisten uit veel
verschillende disciplines samen onder één dak.
Zo werken er bij WIJ onder andere
gedragswetenschappers, maatschappelijk
werkers, jeugdwerkers, toegepast psychologen,
sociaal juridisch medewerkers, WMO
consulenten en schuldhulpverleners. Hiernaast
zijn er 250 vrijwilligers en gemiddeld 200
stagiaires werkzaam.

Wij bieden de stagiaires
-

een vernieuwende en experimentele leeren werkomgeving;
professionele begeleiding;
kortom een leuke en gevarieerde
stageplek!

Start: september of februari
Doorlopende vacature

De stage voer je uit binnen WIJ Groningen
Tijdens de stage zal jij worden opgeleid als
generalist. Dit betekent dat je breed inzetbaar zal
zijn en op meerdere gebieden ondersteuning kan
bieden. Je gaat in samenwerking met de
gedragswetenschapper of een generalist
bewoners begeleiden en ondersteunen. Jij zal
zelf casussen oppakken met vragen van
bewoners. Dit kunnen vragen zijn over
emotionele vraagstukken, opvoedkundige zaken
of financiële vraagstukken.
Je zal verschillende soorten wijkbewoners
ondersteunen, dit kunnen kinderen, jongeren,
volwassenen en ouderen zijn. Je zal
wijkbewoners die binnenlopen helpen door het
verduidelijken van de hulpvraag, dit doe je door
middel van een intakegesprek.
Ook is er de mogelijkheid verschillende
jeugdactiviteiten te begeleiden. Deze activiteiten
zijn bijvoorbeeld de peuterochtenden, het
ondersteunen van de kindergroep en
huiswerkbegeleiding.
Functie eisen
We zoeken een assertieve, flexibele, vrolijke
stagiaire die snel kan schakelen. Ook kan de
stagiaire zowel zelfstandig taken oppakken als
met collega’s samenwerken. De stagiaire wil zich
verdiepen in de reflectieve praktijk en is
ondernemend en breed inzetbaar. Daarnaast is
de stagiaire in staat om zelf initiatief te nemen.

Ga jij op onze uitdaging in?
Stel je aan ons voor door te solliciteren. Stuur je
CV en motivatie via stage@wij.groningen.nl
t.a.v. Michel Keyzer.
Een verklaring omtrent gedrag vormt onderdeel
van je stagecontract.

