Naam stage-instelling : Miks welzijn
Adres
: Postbus 117, 8500 AC Joure
Bezoekadres
: Brugstraat 1, 8501 EV Joure
Telefoonnummer
: 0513 - 414593
Website
: www.miks-welzijn.nl
Contactpersoon
: Anneke Nagel
(mail: anagel@miks-welzijn.nl)
Aanbod Beroeps Praktijk Vormingsplaats 2018/2019
Wij hebben ruimte voor 2 stagiaires Social Work
Omschrijving van de doelstelling van de stage-instelling
Miks welzijn is een brede welzijnsinstelling in de gemeente De Fryske Marren. Het welzijnswerk is op diverse sociale en
maatschappelijke terreinen actief. Het werk is verdeeld in een aantal sectoren: Samenlevingsopbouw, Jeugd Welzijn en
Beweeg en Cultuur Coaches.
Het welzijnswerk heeft een grote betrokkenheid bij de lokale gemeenschap en speelt in op relevante maatschappelijke
ontwikkelingen, door het vergroten van de zelfredzaamheid en betrokkenheid van mensen in/aan de samenleving. Onderaan
dit blad zijn de mogelijkheden van werkzaamheden weergegeven. In overleg met de stagiaire wordt een pakket samengesteld.
Wij bieden:
• Begeleiding door een HBO medewerker van Miks welzijn;
• Na een inwerkperiode een zeer zelfstandige BPV plaats;
• Een leuke en ontspannen werksfeer;
• Mogelijkheid tot eigen inbreng t.a.v. de uitvoering van de projecten;
• Afwisselende en uitdagende werkzaamheden.
Wij zoeken iemand:
• Die het een uitdaging vindt om in onrustige tijden bij te dragen aan ontwikkelingen;
 Zelfstandig, enthousiast en gemotiveerd is;
• Affiniteit heeft met kwetsbare inwoners (van alle leeftijden);
• Goede beheersing van de Nederlandse taal; Passieve beheersing van de Friese taal;
• In bezit van een rijbewijs en een aantal dagdelen kunnen beschikken over eigen vervoer is een pre.
Sollicitatieprocedure:
• De stagiair(e) schrijft een sollicitatiebrief met cv.
Daarin wordt ook duidelijk genoemd: de opleiding en leerroute, het opleidingsinstituut, de periode,
het aantal uren, de werkdagen en op welk(e) onderdeel/stageplek men solliciteert;
• De stage coördinator doet een voorselectie op de ontvangen sollicitatiebrieven en geeft de gegevens door aan de
betreffende afdeling. Daarnaast krijgt de stagiair(e) een ontvangstbevestiging van de sollicitatiebrief;
• De betreffende praktijkbegeleid(st)er nodigt de sollicitanten uit voor een sollicitatiegesprek op de instelling;
• De praktijkbegeleid(st)er voert met de stagiair(e) het sollicitatiegesprek;
• De praktijkbegeleid(st)er overlegt met de teamleider of de stagiair(e) voldoet aan de criteria en bepaalt of de
stagiair(e)
bij Miks stage kan lopen.
Onkostenvergoeding:
• Je ontvangt een stagevergoeding van € 80,- per maand bij een werkweek van 20 tot 32 uur.
• Alle stagiaires krijgen, als ze 10 kilometer of meer vanaf de werklocatie wonen en niet in het bezit zijn van
een Ov-jaarabonnement, een tegemoetkoming in de reiskosten;
• Voor alle stagiaires geldt dat kilometers die gereden worden voor de stage werkzaamheden (dienstkilometers), zoals
bijvoorbeeld huisbezoeken, een kilometervergoeding wordt uitbetaald.

Stuur je sollicitatiebrief per mail aan:
anagel@miks-welzijn.nl

Omschrijving van de werkzaamheden:
Onderstaand zijn de mogelijkheden van stages, in overleg met de stagiaire wordt een pakket samengesteld.
Punt Twa; Regelhulp
Punt Twa is het steunpunt in De Fryske Marren waar inwoners en organisaties terecht kunnen voor informatie, advies en
ondersteuning met betrekking tot vrijwillige inzet, mantelzorg en regelhulp (financiële- en/of juridische hulpvragen).
Vrijwilligers runnen de inloopspreekuren van Punt Twa (op 3 locaties), met ondersteuning van professionals. De professionals
zorgen voor coördinatie, PR en communicatie, scholing van vrijwilligers, het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden,
signalering en vernieuwing. De inzet van Punt Twa is erop gericht dat vrijwilligers zich ondersteund voelen, inwoners wegwijs
raken in sociale en licht juridische vraagstukken en mantelzorgers balans ervaren in de zorg voor een naaste.
Punt Twa; (jonge) mantelzorgondersteuning,
Samen met vrijwilligers en professional, zorg dragen voor:
 Informatie, voorlichting en advies;
 Individuele ondersteuning;
 Groepsondersteuning;
Ontmoetingscafe’s, themabijeenkomsten, scholing, Dag van de Mantelzorg, FUNdag voor jonge mantelzorgers, Zomerkamp
voor jonge mantelzorgers. Bijeenkomsten kunnen periodiek, structureel of bij voldoende aanmelding worden georganiseerd.
Voor mantelzorgers algemeen of voor specifieke doelgroep. Vanuit Punt Twa en/of in samenwerking met ketenpartners.
 Praktische ondersteuning waaronder respijtzorg (Stand By)
 Ontwikkelen van (nieuw) ondersteuningsaanbod
Xtra
Xtra ondersteunt kwetsbare inwoners met een minimuminkomen, senioren, statushouders en mantelzorgers. Vragen gaan
over financiën, dag-invulling, zingeving, psychosociale problemen en wonen.
Meer dan de helft van de cliënten komt op verwijzing van het sociaal wijkteam. Xtra wordt ingezet om cliënten onder andere
te helpen bij de voorbereiding van schuldhulp, woningtoewijzing, aanvraag uitkeringen of regelingen. Xtra ondersteunt, met
inzet van stagiaires, bij de screening van cliënten voor Voedselbank. En organiseert de kerstpakkettenactie.
Sociaal culturele ontmoeting/Sociaal café
Onder de noemer Sociaal Culturele Ontmoeting en Sociaal Café worden verschillende sociale culturele activiteiten binnen Miks
georganiseerd. Miks realiseert laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten voor ouderen en mensen in een kwetsbare positie of
met een beperking. We hebben daarbij specifieke aandacht voor het informatieve karakter van de bijeenkomst en de
bevordering van contacten. De stagiair ondersteunt bij de organisatie, presentatie en uitvoering van de diverse activiteiten
en/of voert deze zelfstandig uit, in samenwerking met vrijwilligers. Er wordt ingehaakt op landelijke initiatieven en thema’s,
zoals mantelzorg, eenzaamheid en een gezonde leefstijl. Voorbeelden zijn:
KoffieMiks, KleurrijkMiks, CineMiks, Buurtbakkie met Tabletpret in Nijemirdum, Vrouwendag, Week van de Alfabetisering,
Week vol Ontmoeting, VrouwenPRAAT.
Werkzaamheden specifiek in de regio Balk
Onder andere het organiseren en ondersteunen van ontmoetingsactiviteiten, zoals de Koffie ochtend, het Repaircafe, de
Manneninloop, Vrouwendag, Samen Vitaal, etc. Ook ontvangen en verwerken van praktische vragen van inwoners en het
zoeken naar verbindingen met bestaande projecten en vrijwilligersorganisaties. Innovatieve oplossingen bedenken voor
diverse vragen waar geen voor de hand liggend antwoord op is.
Divers
Vanuit Miks wordt ingespeeld op wensen en behoeften uit wijken en dorpen in gemeente DFM met betrekking tot (nieuwe)
ontmoetingsactiviteiten. Miks biedt ondersteuning door mee te denken bij de opzet en organisatie van nieuwe activiteiten,
vrijwilligersbinding en samenwerking met ketenpartners in de regio. Stagiaires worden daar ook bij betrokken.

Stuur je sollicitatiebrief per mail aan:
anagel@miks-welzijn.nl

