Gezocht: Stagiaire Social Work/MWD bij de Belangenvereniging
Druggebruikers MDHG
De MDHG
De MDHG komt sinds 1977 op voor de belangen van druggebruikers, en steeds vaker ook voor dak- en
thuislozen. We houden ons bezig met individuele en collectieve belangenbehartiging. De MDHG
ondersteunt individuele leden bij problemen met onder andere de maatschappelijke opvang,
verslavingsinstellingen, politie en justitie en (al dan niet gemeentelijke) instellingen. We zorgen er voor
dat mensen de ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben.
De MDHG streeft naar toegankelijke hulpverlening voor iedereen, waarbij men niet wordt gehinderd
door bureaucratie en ondoorzichtige regels. We maken de problemen inzichtelijk en zoeken samen
met de verantwoordelijke instanties of instellingen naar mogelijke oplossingen. Indien nodig, dienen
we klachten in of begeleiden we naar juridische hulp.
We werken zeer laagdrempelig en dat wordt gewaardeerd. Bezoekersaantallen groeien al jaren, mede
doordat ook niet-druggebruikers de weg weten te vinden naar ons kantoor.
Naast individuele en collectieve belangenbehartiging is drugs uit het strafrecht een doelstelling van de
MDHG.

Functieomschrijving
De MDHG is een unieke plek om ontzettend veel ervaring op te doen met hulpverlening en
belangenbehartiging. Op ons kantoor heb je direct veel contact met onze leden en ontwikkel je
bovendien een bredere kijk als het gaat om beleid en het functioneren van de verschillende
instellingen waar onze leden mee te maken hebben.
Aan wat voor taken moet je denken?
•

•
•
•
•
•
•

Het behartigen van belangen van individuele leden en cliëntondersteuning.
Denk hierbij aan informatie en advies verstrekken, kortdurende ondersteuning,
bemiddeling en doorverwijzen, toe leiden naar zorg, uitkering of opvang, meegaan
naar afspraken, casemanagement.
Hulp bij het indienen van klachten en bezwaren, het bieden van hulp bij klachten over
bijvoorbeeld politieoptreden
Signalen van de straat oppakken
Het actief deelnemen aan overlegvormen
Het organiseren van (thema-) bijeenkomsten
Communicatiewerkzaamheden, inclusief de emailservice MAP NL
Notuleren

Wat wij van jou verwachten
Wij verwachten van stagiaires dat ze goed met onze leden overweg kunnen en de mens in plaats van
een probleemgeval zien. Je kan een helpende hand bieden bij vaak complexe problemen en een visie
ontwikkelen op het maatschappelijk werk en de wijze waarop de maatschappij om gaat met drugs,
druggebruikers en dak- en thuislozen.
We zoeken ambitieuze stagiaires die doortastend zijn in het zoeken naar oplossingen en hulpvragen
weet te vertalen naar beleid. Stagiaires die zelfstandig, stressbestendig, flexibel, communicatief en
nieuwsgierig zijn. Je pakt zonder aarzelingen de telefoon als er gebeld moet worden en schrijft in goed
Nederlands een email of een brief. Je bent niet te beroerd om klusjes te doen die onder je niveau
liggen en niet te bang om zaken aan te pakken die in eerste instantie boven je kunnen lijken.

Vereisten
•
•
•
•
•
•
•
•

Voldoen aan bovenstaand profiel
Affiniteit met de doelstellingen van de MDHG
Stevig in je schoenen staan
Met ingang vanaf september 2022 of februari 2023
Tenminste 32 uur per week
Voor tenminste een half jaar, bij voorkeur langer
Studie aan HBO/Universiteit
Feeling met het werken met druggebruikers

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie verwijzen we je naar onze website, www.mdhg.nl. Voor concrete vragen en/of
om te solliciteren kun je een CV met motivatie per email sturen naar Teake Damstra, teake@mdhg.nl
of bellen naar 06-13329266 (dinsdag t/m vrijdag).
Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Jonas Daniël Meijerplein 30
1011 RH Amsterdam
020-6244775
www.mdhg.nl
www.facebook.com/belangenvereniging.druggebruikersmdhg

