Ben jij fit voor een afstudeerstage bij Stichting de Schroef?
Stichting de Schroef zet sport en bewegen in als middel om gezondheids- en
eenzaamheidsproblematiek te bestrijden. Dat doen we voor alle doelgroepen. We
organiseren / coördineren beweegprogramma's, versterken sportverenigingen en leggen
verbindingen tussen de sectoren: sport, zorg, welzijn onderwijs, bedrijfsleven en
kinderopvang. Ook kunnen we minder financieel draagkrachtige ouders/verzorgers helpen
aan een lidmaatschap voor hun kinderen middels het Jeugdsportfonds.
Aanleiding stageopdracht
Stichting de Schroef bedient al enige tijd de doelgroep 55+. En niet zonder succes; middels
verschillende beweeginterventies vinden steeds meer 55-plussers hun weg naar het lokale
sport- en beweegaanbod. Toch is het goed om je af te blijven vragen of we de juiste dingen
doen. We zijn op zoek naar de actuele beweegbehoefte van de 55 plusser (met
leeftijdsdifferentiatie) en daaraan gekoppeld een advies voor de Stichting op welke wijze aan
deze behoefte voldaan kan worden.
Doelstelling
Onderzoeken wat de behoeften zijn van de doelgroep 55+ (inclusief leeftijdsdifferentiatie van
de 55 plusser) in de gemeente Heusden en omgeving en op welke wijze aan deze behoefte
voldaan kan worden (werkwijze, welke partijen, financiën etc).
Functieomschrijving
- Behoefteonderzoek 55+
- Schrijven van een onderzoeksrapport
- Schrijven van een advies met uitgewerkte werkwijze (partijen, financiën) aan de
buurtsportcoach 55+ van Stichting de Schroef.
- Meewerktaken als buurtsportcoach (indien mogelijk)
Over de invulling en afbakening van de onderzoeksopdracht kan gesproken worden.
Stichting de Schroef is op zoek naar:
Een enthousiaste, flexibele en proactieve 4e jaars student, die tijdens de stageopdracht
ervaring op wil doen binnen een dynamische organisatie. Benodigde competenties:
netwerken, samenwerken, plannen en organiseren en zelfstandig werken. Het feit dat
Stichting de Schroef zowel letterlijk als figuurlijk in beweging is, maakt Stichting de Schroef
een leuke en interessante werkplek. Het team bestaat momenteel uit zeven vaste
medewerkers.
Informatie over de stage:
Startdatum: 1 september 2019 of 1 februari 2020
Aantal beschikbare stageplaatsen: 1 (de stage mag ook door twee studenten gezamenlijk
ingevuld worden)
Contactpersoon: Babette Beumer- van den Hout
E-mailadres: babette.vandenhout@stichtingdeschroef.nl

