MEE Informele Ondersteuning zoekt tweedejaars stagiaires
Zoek je een tweedejaars stage voor de opleiding Sociale Studies of Pedagogiek?
In de regio Zuidoost Brabant?
Wil je graag mensen met een beperking en hun netwerk ondersteunen?
Ben jij zelfstandig, creatief, open minded en flexibel?

Dan zoeken we jou om meedoen mogelijk te maken!
MEE geeft informatie, advies en kortdurende ondersteuning aan mensen met een beperking en hun
omgeving. Op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen
meedoen in de samenleving. Wij zijn onafhankelijk en staan naast de cliënt. Wij helpen zijn eigen
kracht te versterken en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Dit vergroot zijn
zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. Zo maakt MEE meedoen mogelijk.
Informele ondersteuning maakt onderdeel uit van de dienstverlening van MEE De Meent Groep in de
regio Zuidoost Brabant. Mensen met een beperking of hun netwerk stellen een praktische hulpvraag
die op maat wordt ingevuld door een tweedejaars stagiair of vrijwilliger van MEE.
Uitdagende stage
Bij MEE wacht je een uitdagende stage waarbij je op de achtergrond wordt begeleid door een MEEcliëntondersteuner. Je volgt een aantal workshops en krijgt intervisie. Ook krijg je een
stagevergoeding en neem je deel aan de jaarlijkse vrijwilligersactiviteit. En de stage staat natuurlijk
mooi op je CV!
Dit ga je doen
Tijdens je stage bij Informele ondersteuning kun je, in overleg, op verschillende manieren worden
ingezet. Je werkt daarin vaak één op één met een cliënt. Bijvoorbeeld:
• als speelhulp in een gezin om een kindje met een beperking te begeleiden;
• als maatje bij een (jong)volwassene met een beperking om samen activiteiten te
ondernemen in en om huis, in de wijk of stad;
• bij het begeleiden van kinderen en/of volwassenen met een beperking die zelfstandig
willen leren reizen;
• bij het maandelijks begeleiden van een vriendengroep van mensen met een
beperking die samen activiteiten ondernemen.
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Afhankelijk van je opleiding, stageduur en wensen kijken we welke vraag (een of meer) het beste bij
je past.
Op welke dagen en tijden je wordt ingezet, hangt af van de activiteit, de mogelijkheden van de
hulpvrager en wanneer je zelf beschikbaar bent. Houd rekening met inzet in de avond en het
weekend.
Dit leer je
In deze stage leer je:
• omgaan met mensen met een beperking (zoals verstandelijk, lichamelijk, zintuiglijk,
autismespectrum stoornis, niet aangeboren hersenletsel) en/of gedragsproblemen ;
• samen met de hulpvrager ondersteuningsdoelen formuleren;
• zelfstandig handelen in verschillende (thuis) situaties en deze inschatten
het versterken en toerusten van de hulpvrager en zijn netwerk door middel van
praktische ondersteuning;
• verslagen maken;
• sociale vaardigheden in situaties met cliënten.
• En bij losse projecten leer je projectmatig werken.
Interesse?
Neem dan contact op met Informele ondersteuning, telefoon 040 214 04 04, e-mail
meedoen@meedemeentgroep.nl en geef aan dat je interesse hebt in een tweedejaars stage bij
Informele ondersteuning.
Op de website www.meedemeentgroep.nl onder ‘vrijwilliger bij MEE in Zuidoost Brabant’ lees je
meer over Informele ondersteuning.
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