Binnen het IMW zijn we op zoek naar leuke enthousiaste en gedreven derdejaars
HBO SW stagiaires!
Wat doen we bij het IMW?
Bij het IMW werken we samen met collega organisaties in verschillende wijkteams in de gemeente
Tilburg en de omliggende dorpen om alle kwetsbare mensen weer in hun eigen kracht te zetten en te
ondersteunen waar nodig. Of het nu gaat om opvoedproblemen, financiële problemen, sociale
contacten, relaties of huiselijk geweld. Bij het IMW komt het allemaal voorbij.
Wat ga je leren tijdens je stageperiode?
Tijdens de inwerkperiode probeer je je zoveel mogelijk eigen te maken met de instelling. Je bestudeert
de werkwijze, neemt kennis van de sociale kaart, je maakt kennis met je collega’s, toegangspartners
en externe hulpverleners. Je wordt betrokken bij het totale primaire proces van de hulpverlening in de
vorm van meelopen met de collega hulpverleners. Je maakt kennis met het werken in een wijkteam en
leert hoe de diverse vormen van ondersteuning worden ingezet ten behoeve van de cliënt.
Onder begeleiding start je na de inwerkperiode met het werken met cliënten waarin je de rol van
generalistisch hulpverlener voor je rekening neemt. Je ondersteunt op methodische, procesmatige
wijze de cliënt en het cliëntsysteem. Je maakt van een plan van aanpak waarin de hulpvraag wordt
verwerkt, ter verbetering van de situatie van de cliënt. In eerste instantie is de stagebegeleider bij deze
gesprekken aanwezig. Afhankelijk van jouw zelfstandigheid en de gestelde leerdoelen kan in deze
fase van de stage begonnen worden met het ondersteunen van cliënten zonder directe begeleiding.
Het zal hier om cliënten gaan die in een niet al te moeilijke probleemsituaties verkeren. In deze
periode kan je ook starten met het zelfstandig draaien van een spreekuur.
In de laatste periode van de stage verwachten we dat je meer complexe hulpverleningstrajecten kan
begeleiden en bouw je je eigen caseload op. Daarnaast ga je actief deelnemen aan diverse
multidisciplinaire overlegvormen.
Wat vinden wij belangrijk?
•
•
•

Enthousiasme…heel belangrijk! Wat je doet, doe je met passie!
Je bent zelfstandig en leergierig
Je hebt gerichte leerdoelen en je wilt je continu ontwikkelen

Wat kun je van ons verwachten?
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende stageplek waar je veel kunt leren!
Leuke collega’s
Een goede werkbegeleiding met wekelijkse afstemming met je stagebegeleider
Een op de praktijk gerichte leersituatie waarin kennis gemaakt kan worden met de praktijk van
het algemeen maatschappelijk werk, de organisatie en werkmethoden
Een stagevergoeding van € 125,- per maand
Een training EKG (Eigen Kracht Groep)

Waar ga je stage lopen?
•
•
•
•

Binnen het IMW sta jij als medewerker centraal!
Wij willen van elkaar en van anderen blijven leren.
Stage lopen bij het IMW is allesbehalve saai. Werken aan jezelf, werk maken van je eigen
ontwikkeling en zelf je koers bepalen. Dat vinden wij belangrijk!
Wij zijn trots op onze medewerkers. Samen zorgen we ervoor dat iedereen de kans krijgt om mee
te doen in de maatschappij.

Kijk voor meer informatie over het IMW op www.imwtilburg.nl

Wil je bij ons stage komen lopen?
Mail je motivatiebrief met curriculum vitae o.v.v. ‘stage 2019-2020’ naar sollicitatie@imwtilburg.nl. Je
reactie dient uiterlijk 1 april 2019 te zijn ontvangen. Het overleggen van een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG) is een vereiste bij aanstelling. Ben je enthousiast, maar heb je nog vragen? Bel dan
Simone Magielse (personeelsadviseur) 06-86826538.

Kijk voor meer informatie over het IMW op www.imwtilburg.nl

