Een stage
met impact?
Sociale impact
meetbaar maken,
daar wil jij je over
buigen!
Welzijn en leefbare wijken voor
iedereen in Zwijndrecht

Inzet op het meten van effect!
Voor welzijnsorganisaties is het belangrijk
om de effecten van hun werk meetbaar en
dus inzichtelijk te maken. Maar wat meet
je dan precies en hoe doe je dat? Samen
met jou willen we hiermee aan de slag!
Wij zijn op zoek naar een Hbo stagiaire
social work die zich wil inzetten op het
actualiseren van onze effectmeting. Ga jij
met ons aan de slag om de opdracht te
vertalen naar concrete en meetbare
effecten? Denk jij met ons mee over hoe
we dit kunnen toepassen in een
gestructureerde zelforganisatie?

www.diverz.info

Wie zijn wij?
Diverz is een LHBTI vriendelijke organisatie voor de
brede welzijnsaanpak in het sociaal domein van
Zwijndrecht. Wij richten ons op maatschappelijke
activering en participatie van diverse doelgroepen,
zoals jongeren, ouderen, vrouwen en culturele
minderheden. Het bieden van sport, spel en (culturele)
ontmoetingsgelegenheden kan onze doelgroepen hierbij
ondersteunen. Dit doen we met zelfsturende teams
binnen een gestructureerde zelforganisatie. Welzijn en
leefbare wijken voor iedereen in Zwijndrecht. Dat is
waar Diverz zich iedere dag met passie, energie en
enthousiasme voor inzet. Samen met inwoners,
vrijwilligers en andere professionele
(hulpverlenende)organisaties versterkt Diverz de eigen
kracht van inwoners en draagt de organisatie bij aan de
zelfredzaamheid.

Wat krijg je van ons?
Een stageplek waar je jezelf kunt ontwikkelen! Je krijgt
goede ondersteuning binnen een erkend stagebedrijf. Je ontvangt een stagevergoeding van € 45,netto per maand gebaseerd op een stage van 1 dag
per week (naar rato) inclusief reiskosten (woon-werk).

Iets voor jou?
Enthousiast geworden? Stuur dan vóór 1 oktober 2022
je motivatie + CV naar Jolien Fiegel via
personeel@diverz.info. Heb je vragen over de functie,
bel dan gerust met Michel Weening via het mobiele
telefoonnummer 06 17 96 49 84.

