STAGAIRE COMMUNICATIE GEZOCHT!
Wie zijn wij?
SGL geeft specialistische zorg aan cliënten met hersenletsel en lichamelijke handicaps.
Samen met onze medewerkers streven wij ernaar dat onze cliënten het maximale uit hun
leven kunnen halen en maximaal kunnen participeren in de maatschappij. Wij vieren de
persoonlijke successen van onze cliënten, hoe klein ze voor een ander ook mogen lijken.
Wij genieten van het groeiende zelfvertrouwen en de ontwikkeling die onze cliënten, voor
zover mogelijk, doormaken.
Cliënten kunnen voor het bereiken van hun doelen gebruik maken van een totaalpakket
aan diensten. Zo bieden we behandeling (onder andere Hersenz), dagbesteding,
begeleiding thuis, wonen met begeleiding en logeren. SGL heeft ongeveer 550
medewerkers in dienst en ondersteunt ongeveer 1.400 cliënten. Daarnaast werken wij
met vele enthousiaste vrijwilligers.
Wil je meer informatie over SGL? Kijk dan op onze website: www.sgl-zorg.nl, op
Facebook of Twitter (SGLzorg).
Doel
Het doel van de stage is het verder vormgeven van de vrijwilligerswerving door SGL.
Hiertoe is een communicatieplan geschreven, van waaruit uiteenlopende acties worden
opgezet.
Aanleiding
Vrijwilligers zijn voor SGL erg belangrijk. In onze dienstverlening zijn ze onmisbaar.
Vrijwilligers geven samen met onze medewerkers vorm aan de zorg voor onze cliënten.
Omdat het vinden van vrijwilligers niet altijd even gemakkelijk is, en een specifieke
aanpak vraagt per groep, is een communicatieplan geschreven waarin een aanpak is
opgesteld.
Opdracht
Wij zoeken een student die voornamelijk werkzaamheden wil verrichten op het gebied
van vrijwilligerswerving voor onze organisatie. Daartoe is een communicatieplan
geschreven en moeten acties worden uitgezet. Dit houdt voornamelijk in, het
ontwikkelen van middelen, uiteraard met begeleiding. Verder zullen de werkzaamheden
bijvoorbeeld ook bestaan uit het schrijven van teksten (folder, maar ook verhalen van
mensen), (coördineren van) het maken van foto's, foldermateriaal of posters e.d., inzet
van sociale media, afspraken met mensen en contact met cliënten en vrijwilligers.
Specifiek is het voor ons handig om te weten of de student die geïnteresseerd is al enige
kennis heeft van programma’s als Photoshop en Indesign. Dit is geen harde eis, maar wel
handig als iemand daarmee, zonder al te veel uitleg aan de slag kan.
Beginperiode

: februari 2017

Informatie
Sandra Kamperman, senior communicatieadviseur: skamperman@sgl-zorg.nl,
tel. 045-8000800.

