Aan:

Gemeente Maasgouw
t.a.v. College van B&W
Postbus 7000
6050 AA Maasbracht

Betreft: subsidieaanvraag Maatschappelijke Stage 2018/2019

Echt, 14 mei 2018

Geacht college,
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om subsidie aan te vragen voor het uitvoeren
van stagemakelaar Maatschappelijke Stage voor uw gemeente. Het betreft het
schooljaar 2018/2019. Onze stichting wil zich inzetten voor leerlingen afkomstig uit
Maasgouw in het Connect College Echt en het Sint Ursula Horn:
Doelstelling
Jonge inwoners introduceren met vrijwilligerswerk en via stages een bijdrage laten
leveren aan de participatiemaatschappij door zich vrijwillig in te zetten voor de (lokale)
samenleving. De stagemakelaar zet zich in voor:
Intermediair functie,
Het bemiddelen van leerlingen naar lokale vrijwilligersorganisaties, buurtinitiatieven en
maatjesprojecten/hulpdiensten.
Behoud stagiaires voor vrijwilligerswerk
Het voeren van (eind) gesprekken met stagiaires en stagebieders gericht op voortzetting
van hun vrijwilligersactiviteiten op lokaal niveau.
Te leveren diensten
1. Intermediair functie
De plaatsing van +/- 50 leerlingen HAVO/VWO 3e-jaarsleerlingen van het Connect
College voor 30 uur vrijwilligerswerk per schooljaar. Idem voor Sint Ursula. Het
leerlingaantal wordt geschat op 10.
Het vinden van nieuwe plaatsen in het gebied Sint Ursula op vraag.
2. Behoud stagiaires voor vrijwilligerswerk
Het voeren van eind-gesprekken met de stagiaires van het Connect College
genoemd onder 1. (individueel of in groepsverband) gericht op voortzetting van hun
vrijwilligersactiviteiten op lokaal niveau.
Periode inzet diensten:
1. Intermediair functie
September 2018 t/m juli 2019
2. Behoud stagiaires voor vrijwilligerswerk
Voorafgaand aan de beëindiging van de 30 uur Mas tot uiterlijk 2 weken na afloop van
het stageperiode.

Rapportage
Werkzaamheden van de stagemakelaar wordt verantwoord in een eindrapportage. Na
afloop van ieder schooljaar ontvangt u de resultaten.
De rapportage geven u een mogelijkheid tot sturen.
Tussentijds houdt de stagemakelaar u bij wijzigingen op de hoogte van de dagelijkse
gang van zaken.

In uren
Connect College
Onderdeel Connect College

Uren

Bemiddelen +/- 50 leerlingen naar stageplaats

50

Ondersteuning stagebieder (opdrachtformulering,
omgang met jongere etc.

20

Gespreksvoering (met stagebieder en leerling) t.b.v.
behoud inzet leerling:

35

Onderdeel Sint Ursula

Uren

Informatiebijeenkomsten leerlingen 3 klas m.b.t. MAS:
algemeen, activiteit gebonden incl. voorbereiding

9

Bemiddelen leerlingen naar stageplaats 1 uur p/ll

10

Werving en ondersteuning stagebieder
(opdrachtformulering, omgang met jongere etc. 0,4 uur
p/ll

4

Subsidiebijdrage
Voor het uitvoerende van bovengenoemde dienstverlening vragen wij u een
subsidiebijdrage aan.

In afwachting van uw reactie teken ik,

Met vriendelijke groet,

Terry van der Aa
Manager

