Informatiefolder

Leren en stage
lopen bij Tom in
de buurt

Ben jij onze nieuwe stagiaire?
Als stagiaire wijkcoach zet je het wijkteam van Tom in
de buurt nog beter op de kaart. Jij bent de ogen en de
oren van de wijk. Je helpt buurtbewoners bij het
inzetten van hun talent. Je kijkt niet naar wat niet kan
maar naar wat wel kan.
Wat is Tom in de buurt?
Tom is een samenwerkingsverband van
acht organisaties en staat voor Talent,
Ondersteuning en Meedoen. Samen
zorgen wij voor een passend zorg- en
welzijnsaanbod in de wijk.
We ondersteunen inwoners de regie
over het eigen leven te (her)pakken en
hen te laten deelnemen aan de
maatschappij.
We bieden actieve bewoners de
gelegenheid een rol te vervullen voor
deze burgers of vanuit een uitkeringssituatie een tegenprestatie te vervullen.
Onze visie is: iedereen hoort erbij.
Iedereen telt. Daarom zeggen we bij
Tom: iedereen doet mee! Dat is Tom.
Waar en met wie?
Als stagiaire wijkcoach ben je werkzaam
in 1 van de 7 Tom teams in Alphen aan
den Rijn, Nieuwkoop of Kaag en
Braassem.
Samen met de wijkcoaches draag je bij
aan het aanbod (groepsgericht en
daar waar nodig individueel) en
ontwikkel je nieuw aanbod. We versterken we de sociale infrastructuur en
zorgen dat die aansluit bij de gewenste
participatie van inwoners in de wijk.
Wat ga je doen?
Als stagiaire bij Tom ga je het volgende
doen:
• burgers met een vraag aan Tom te

•

•
•

woord staan (bijvoorbeeld
telefonisch of tijdens een
inloopspreekuur)
In kaart brengen van de
ondersteuningsvraag, begeleiden
van klanten en vrijwilligers via
persoonlijk contact of in
groepsverband
ontwikkelen van nieuw aanbod
een bijdrage leveren aan de
professionalisering van het wijkteam

Wat vraagt Tom van jou?
Van stagiaires vraagt Tom het
volgende. Jij
• volgt een relevante opleiding op
hbo of mbo-niveau
• bent enthousiast, ondernemend,
creatief en legt gemakkelijk contact
• maakt snel verbinding met
buurtbewoners en andere
organisaties
• bent in staat om zelfstandig te
werken
Wat biedt Tom?
• veel vrijheid en verantwoordelijkheid
om je werk te doen
• een professionele werkbegeleider,
zodat jij het beste uit jezelf kunt
halen
• een team met brede expertise waar
je veel kan leren
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Solliciteren?
Praktijkverhaal
Binnen het samenwerkingsverband
Tom in de buurt heeft iedere moederStefanie Goudkuil loopt stage bij
organisatie een eigen expertise. Je kan
Tom. Zij vertelt: “Dit is een uitdagende
stage lopen bij een van de moederstageplek,waarin ik mij elke dag
organisaties.
verder kan ontwikkelen. Door de
Denk je dat je een toevoeging kunt zijn
vrijheid en de verantwoordelijkheid
in een Tom team, neem dan de tijd te
(maatschappelijk
werk)
die ik heb gekregen (klantcontacten,
kijken welke expertise en moederwww.kwadraad.nl/werken-bijbegeleiden van activiteiten) heb ik
organisatie het best bij jou past. Bij die
kwadraad/stages/
meer zicht gekregen op wat bij mij
moederorganisatie kan je nadere
past en wat ik leuk vind om te doen.
informatie inwinnen en/of je aanmelden.
Ik heb de ruimte gekregen mijn
stageopdrachten toe te kunnen
passen en ben blij met de kans die
Tom mij heeft geboden om stage te
lopen. Zeker als je kennis wilt opdoen
met een nieuwe manier van werken
ben je bij Tom aan het juiste adres.”

Informatie over de moederorganisaties
Meer informatie staat op de websites
•

Kwadraad
(maatschappelijk werk)
www.kwadraad.nl/werken-bijkwadraad/stages/

•

Gemiva SVG Groep
(gehandicaptenzorg)
www.gemiva-svg.nl

•

Participe (wmo en welzijn)
www.participealphen.nu

•

Kwintes (geestelijke gezondheidszorg
en maatschappelijke opvang)
www.kwintes.nl/in-uwbuurt/gemeente/alphen-aan-den-rijn

•

De Binnenvest
(maatschappelijke opvang)
www.debinnenvest.nl

•

Ipse de Bruggen Maatwerk
(gehandicaptenzorg)
www.ipsedebruggen.nl

•

ActiVite (o.a. ouderenzorg)
www.activite.nl

•

WIJdezorg
(ouderenzorg)
www.wijdezorg.com
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