Het Natuurcentrum Gorinchem is een gezellige en toegankelijke organisatie, waar mensen elkaar
ontmoeten, genieten van en leren over de dieren en de natuur. Medewerkers, vrijwilligers, stagiairs
en mensen met een afstand tot een arbeidsmarkt werken samen op het Natuurcentrum. Dit
schooljaar hebben wij per direct de volgende stageplek beschikbaar:

Sociaal cultureel werker (m/v)
Wat ga je doen?
Het Natuurcentrum bevindt zich in een wijk met een complexe sociale problematiek. Eenzaamheid
komt bij veel wijkbewoners voor. Het Natuurcentrum wil graag een rol spelen in het reduceren van
de eenzaamheid in haar wijk. Het Natuurcentrum heeft hiertoe actief contact met bewoners- en
activiteitencommissies in de wijk en organiseert regelmatig sociale activiteiten.
Tijdens jouw stage organiseer je voor én met de buurtbewoners activiteiten die bijdragen aan de
maatschappelijke participatie van de mensen uit de doelgroep. Afhankelijk van je opleiding en
opleidingsniveau haak je aan op een bestaand project of ontwikkel je een nieuw project.
De stage bevat (mogelijk) de volgende werkzaamheden:
• Je inventariseert in de wijk waar behoefte aan is en kijk hoe je de kracht van de
wijkbewoners kunt versterken
• Je maakt een plan van aanpak en bereid de activiteiten voor
• Je enthousiasmeert deelnemers en betrekt vrijwilligers uit de wijk bij je activiteit
• Je onderhoudt contact met relevante partners in de wijk en behartigt de belangen van de
doelgroep
• Je verzorgt de financiële/administratieve afhandeling met de deelnemers
• Je evalueert de activiteit en legt je bevindingen vast en geeft de organisatie advies.
Uiteraard mag je rekenen op deskundige begeleiding tijdens je stage en informeren we je over de
onderzoeken die reeds zijn uitgevoerd en plannen die reeds zijn opgesteld.
Wat vragen wij?
Als sociaal cultureel werker is het van belang dat je empatisch, begripvol en doortastend bent. Het is
fijn als je duidelijk communiceert richting collega’s en deelnemers en oplossingsgericht kan denken.
Stageperiode en het aantal uur in overleg.
Wat krijg je ervoor terug?
Stage lopen bij Natuurcentrum Gorinchem betekent stage lopen bij een levendige organisatie waar
geen dag hetzelfde is. Je maakt deel uit van een gezellig en divers team waarin je snel wordt
opgenomen. Er is een helder introductieprogramma en je krijgt deskundige begeleiding tijdens je
stage. Er is geen stagevergoeding, wel een reis- en onkostenvergoeding.
Vind je dit een aantrekkelijke stageplek? Neem dan contact op met Gitta Spruit, directeur,
personeelszaken@ncgorcum.nl of tel 0183 630 911.

