Stage in een buurtteam iets voor jou?
Ben jij op zoek naar een uitdagende stageplaats, waarin je leert werken als een buurtcoach in een
wijkteam voor de doelgroep van 0 tot 100, zowel op het gebied van individuele hulpverlening als
collectieve activiteiten? Lees dan snel verder! Buurtplein is op zoek naar jaarstagiaires die onze
buurtteams komen versterken. Benieuwd wat Buurtplein voor jou kan doen? Lees de ervaringen van
onze stagiaires!
"Voor mij was de stage bij Buurtplein een enorme meerwaarde. Ik heb geleerd hoe ik individuele
gesprekken kan voeren, hoe ik collectieve activiteiten kan draaien en ook kan opzetten. Ik heb geleerd
hoe processen in een team verlopen. Ook heb ik geleerd hoe ik kan helpen in de begeleiding van
andere (MBO) stagiaires. Een fulltime stage met zoveel diversiteit zorgde ervoor dat ik enorm veel
heb geleerd dit jaar. Een stage die ik zo weer over zou doen en ik vind het dan ook jammer om hier
weg te gaan. Deze stage is een aanrader voor iedereen die wat wil leren over individueel werk,
groepswerk, teamprocessen, collectief werk en over jezelf; want dit leer je!" - Karlijn de Groot, 3e jaars
HBO SPH
"Doordat het werk van de buurtcoach zo divers is, heb ik geleerd om met heel veel verschillende
soorten problematiek te werken en ben ik met heel veel verschillende doelgroepen in aanraking
gekomen. Het mee mogen kijken/ werken met al mijn verschillende collega’s heeft mij heel veel
geleerd. Ik zag hoe iedereen op zijn eigen manier te werk gaat en door uiteindelijk zelfstandig cliënten
te begeleiden, heb ik hierin ook mijn eigen weg gevonden. Tijdens deze stage word je erg breed
opgeleid en heb ik kennis en vaardigheden op heel veel verschillende gebieden verkregen. Naast dit
alles heb ik in een supergezellig team mogen werken, waardoor ik het erg naar mijn zin heb gehad!" Romy Spikker, 3e jaars HBO MWD
Ik heb de stage bij Buurtplein als erg positief ervaren. Ik heb de kans gehad om veel diverse
werkzaamheden uit te voeren op zowel individueel als collectief vlak. Ook ben ik met veel
verschillende soorten ondersteuningsvragen in aanraking gekomen. Hierdoor heb ik kunnen
ontdekken wat wel of niet bij mij past. Het werken in teamverband vond ik erg prettig. Doordat ieder
teamlid een eigen specialiteit heeft heb ik de kans gekregen om over allerlei onderwerpen kennis op
te doen. Ook zien hoe iedereen op eigen wijze gesprekken voert was voor mij erg leerzaam. Het gaf
mij een uitstekende basis om in een later stadium zelfstandig gesprekken te voeren. Ik zou iedereen
zeker aanraden voor een stage te kiezen bij Buurtplein. - Freek Steenbergen, 3e jaars HBO MWD
Wat doen buurtcoaches?
Buurtcoaches zijn er voor iedereen in de buurt en werken op alle leefgebieden. Dit maakt stage lopen
bij Buurtplein uitdagend en interessant. Krijg een eerste indruk via het volgende filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=rgQyoc_t8ck

Als buurtcoach komt je in contact met vele doelgroepen en verschillende soorten vragen. Hierbij kun
je denken aan vragen zoals:
- Hoe kan ik mijn schulden oplossen?
- Ik ga scheiden, wat moet ik nu doen?
- Wij willen de speeltuin in de buurt opknappen, hoe pakken we dat aan?
- Ik zou graag wat willen doen voor anderen, maar hoe pak ik dat aan?
- Ik heb last van mijn buren, wat kan ik hier aan doen?
- Enzovoorts!
Als buurtcoach kun je al deze vragen niet alleen oppakken. Daarom werk je samen met heel veel
verschillende partijen, zoals: jeugd- en gezinswerkers, de woningbouwvereniging, wijkagent, Werk en
Inkomen, Bureau voor Financiële Ondersteuning en veel meer. Daarnaast adviseert de buurtcoach
over de inzet van specialistische zorg in overleg met de cliënt en andere samenwerkingspartners.
Wat bieden wij jou?
Jij gaat stage lopen bij een van de zeven buurtteams in Doetinchem. De nadruk ligt bij ons op het
meelopen in het team, daarna krijg je naar verloop van tijd je eigen cliënten. Ook kun je deelnemen
aan ons interne opleidingsprogramma. Hoe meer jij kunt en wilt, hoe meer je bij ons mag doen! Heel
leerzaam dus en niet te vergeten gezellig!






Een goede leerschool met verantwoordelijkheid;
Goede begeleiding;
De mogelijkheid om te onderzoeken wat je leuk vindt en waar je talenten liggen;
Werken met leuke collega’s, een innovatieve werkomgeving;
En vooral heel veel werkplezier!

Arbeidsvoorwaarden
Bij Buurtplein bieden we je een uitdagende, leerzame stageplaats bij een dynamische organisatie.
We bieden je een stagevergoeding van €150,- bruto per maand conform de CAO Sociaal Werk (op
basis van 32 uur per week).
Wij ben jij? Hbo, communicatief vaardig en proactief!







Je volgt een van de volgende hbo opleidingen; Sociaal Werk, SPH, MWD of CMV
Minimaal 10 maanden beschikbaar;
Minimaal 4 dagen beschikbaar;
Je bent een teamplayer, gemotiveerd, nauwkeurig en representatief;
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
Je hebt een proactieve en flexibele werkhouding;

Kom jij ons team versterken?
Is deze stage jou op het lijf geschreven en ben jij op zoek naar een stageplaats? Reageer dan door
een sollicitatiebrief te sturen naar sollicitaties@buurtplein.nl onder vermelding van “ stageplaats”.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Patricia Arfman, HR medewerker, 0314 760 172.

