Stage bij
Samen Veilig Midden-Nederland

Samen Veilig Midden-Nederland
Iedereen heeft recht op een veilig thuis. Samen Veilig Midden-Nederland komt
in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind of als er sprake is van
geweld in de huiselijke sfeer. SAVE en Veilig Thuis Utrecht zijn onderdeel van
Samen Veilig Midden-Nederland.
SAVE biedt (preventieve) jeugdbescherming en voert maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering uit. Samen met ouders, kinderen, hun netwerk
en lokale hulpverlening zoeken zij naar een oplossing.
Veilig Thuis Utrecht is het advies- en meldpunt huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling en het regionale meldpunt binnenlandse mensenhandel. Iedereen kan bellen of mailen met Veilig Thuis. Kinderen, jongeren,
volwassenen en ouderen. Als zij zichzelf onveilig voelen of als zij zich zorgen
maken over iemand anders. Ook professionals kunnen bij Veilig Thuis terecht
voor advies of een melding.

Ieder jaar kunnen ongeveer 15 derdejaars hbo-studenten bij Samen Veilig MiddenNederland terecht voor een jaarstage. Wij bieden je een interessante, leerzame en
pittige stage onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde stagebegeleider.
Sta jij stevig in je schoenen, kun je goed reflecteren en ben je gemotiveerd voor dit
werk? Dan zoeken wij jou!
In onze visie draagt het begeleiden en opleiden van stagiairs bij aan de ontwikkeling
van zowel nieuwe professionals als onze eigen professionals. Een wisselwerking dus.
Bovendien vinden we het fijn als talentvolle stagiairs na het afronden van hun opleiding
bij ons in dienst treden.

Wat ga je doen?
Wij zoeken stagiairs voor zowel SAVE als voor Veilig Thuis Utrecht.
SAVE
In je stage bij SAVE komen alle aspecten van het werk van een medewerker SAVE aan
de orde. Dat betekent dat je gezinnen bezoekt, voorwaarden stelt, mee helpt bij het
gezinsplan, rechtszittingen bijwoont, samenwerkt met het lokale team en multidisciplinaire overleggen voert. SAVE werkt vanuit Almere, Utrecht, Amersfoort, Nieuwegein en
Veenendaal. Een van deze steden is jouw standplaats.
Veilig Thuis Utrecht
Je gaat stage lopen en ervaring opdoen op een van de onderdelen van Veilig Thuis:
advies- en meldpunt, onderzoek of crisisinterventie. Het is daarnaast ook mogelijk om
mee te lopen met de crisisdienst buiten kantooruren. Je standplaats is Utrecht.
Wie zoeken wij?
Een stagiair bij Samen Veilig Midden-Nederland heeft:
• uitstroomprofiel Jeugd gekozen binnen de hbo-opleiding Social Work of Pedagogiek
• gerichte motivatie voor het werk
• affiniteit met de doelgroep
• goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
• en een open en respectvolle houding ten opzichte van de levenswijze van anderen
Verder verwachten we van jou dat je feedback kunt vragen en ontvangen, dat je zicht
hebt op je eigen leerproces en nieuwsgierig bent. Een zekere weerbaarheid en stressbestendigheid is nodig. Tot slot ben je bekend met de basisprincipes van de SAVE-werkwijze (oplossingsgericht werken, systeemgericht werken, eigen kracht en regie).
Wat bieden we jou?
• Een uitdagende stage, gekwalificeerde stagebegeleider en een collegiaal team
• Een stagecontract op basis van 32 uur per week
• Een stagevergoeding van € 250 per maand (bij 32 uur of meer)
• Een heldere taakomschrijving, introductiedag, stagebegeleidingsplan en evaluatiegesprekken

Heb je interesse?
Jaarlijks worden in de periode december tot en met februari de vacatures opengesteld voor de beschikbare stageplekken. Stuur voor 1 maart je sollicitatiebrief
met CV naar stages@samen-veilig.nl. Ook voor vragen kun je hier terecht. In maart
en april selecteren we stagiairs voor het nieuwe schooljaar.

Samen Veilig Midden-Nederland
Tiberdreef 8
3561 GG Utrecht
Postbus 13060
3507 LB Utrecht

SAVE en Veilig Thuis Utrecht zijn onderdeel
van Samen Veilig Midden-Nederland.
www.samen-veilig.nl

www.veiligthuisutrecht.nl

