Aanvraagformulier Teamplayers
Algemeen:
Wij vragen van u, als potentiele opdrachtgever, deze aanvraag digitaal in te vullen, ook als
het een continuering van een eerdere Teamplayer opdracht is. Het doel van het formulier is
dat we een helder beeld kunnen vormen van de inhoud van de opdracht. Op basis van
binnenkomst nemen we contact met u op voor het bespreken van de opdracht. Indien de
opdracht in onvoldoende mate beantwoord aan onderstaande omschrijving stellen wij u een
alternatief voor bv in de vorm van een reguliere stage.
Teamplayeropdracht:
De Teamplayer opdracht bestaat een uitvoering gerichte opdrachten (bv het begeleiden van
sport en beweeg activiteiten, het onderhouden van social media, et cetera) en een
verdiepend gerichte opdracht namelijk het onderzoeken , ontwerpen, testen,
implementeren en/of evalueren van nieuw beleid of het ontwikkelen van een nieuw sport
en beweegprogramma.
De kracht van Teamplayers ligt in de combinatie van beide niveaus.
Algemene informatie
Voor informatie Teamplayers zie http://www.Bureau-Sport.nl
Organisatie:

Gemiva SVG- Groep – AC Sparring

Adres:

Leyweg 1452

Datum aanvraag:

Plaats:

Den Haag

Postcode: 2545 HP

Website:

Beknopte
omschrijving van de
organisatie

https://www.gemiva-svg.nl/Locaties/Overzicht-locaties/Haaglanden-enBollenstreek/Sparring
Sparring is een activiteitencentrum voor mensen met een lichamelijke handicap
en/of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het activiteitencentrum is gevestigd op
de begane grond van een appartementencomplex in Den Haag en biedt plaats aan
ongeveer 60 cliënten per dag. Hier kan gebruik gemaakt worden van een breed
aanbod van educatieve, recreatieve, sportieve en creatieve activiteiten.
Voorbeelden daarvan zijn: sport, diverse vormen van handvaardigheid, muziek,
yoga, computerbezigheden, koken en bakken, tuinieren, cursussen op allerlei
gebied, recreatie en gespreksgroepen.

Beschrijving van de uitvoeringsopdracht
Welke uitvoerende werkzaamheden
kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al
oppakken? Denk aan kleinschalig
onderzoek, dagelijkse uitvoerende
werkzaamheden, activiteiten met de
doelgroep etc.

- Contact maken met cliënten.
- Activiteiten met de doelgroep
- Helpen met koffie en thee inschenken
- Kennis maken/verdiepen in wensen en behoeften mbt
sport/bewegen
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Beschrijving van de verdiepende opdracht
Op welk terrein ligt het zwaartepunt van
uw opdracht ?
1. Evenementenorganisatie
2. Sportstimulering/sportparticipatie
3. Vitaliteit, gezonde leefstijl
4. Anders namelijk
Wat is het concrete eindresultaat dat u in
juni opgeleverd wilt zien? Dat kunnen
meerdere resultaten zijn.
Geef Teamplayers hiermee een stip op de
horizon!

Benoem een aantal concrete
tussenproducten die Teamplayers in de
periode september-juni moeten
opleveren. De periode van 10 maanden is
voor een gemiddelde Teamplayer groep
lang. Tussentijdse resultaten zijn
noodzakelijk om een goed eindresultaat
neer te zetten.

Zwaarte punten liggen bij punt 1 en 2.

Het eindresultaat is een spetterend evenement ‘ de sprotweek ‘
met vele uitdagende activiteiten die bij onze doelgroep passen.

Het teamplayer project wordt verdeeld in 3 periodes.
De 1e periode zal van september tot aan halverwege
oktober lopen. Hierin krijgen jullie de mogelijkheid om
Sparring te ontdekken, de cliënten te leren kennen, de
activiteiten leren kennen en het allerbelangrijkste je plekje
vinden.
De 2e periode zal lopen van halverwege oktober tot eind
december. In deze periode zullen jullie een december
activiteit organiseren.
De 3e periode zal lopen van januari tot aan juni, tijdens
deze periode staat het organiseren van de sportweek
centraal. Ook zal er in deze periode een extra opdracht
naast lopen, het organiseren van sport activiteiten.
Hoevaak en wanneer moet nog worden bekeken.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers*
Taken die je verricht bij ac Sparring
•
•

Je helpt inde ochtend van 9 tot 10 clienten bij binnenkomst met het uitrekken van de jas en
het inschenken van koffie.
Van 10 tot 12 draai je mee in een activiteit. Dit zou kunnen zijn: fitness, zwemmen,
beweeggroep of ontspanning
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•

•
•

Van 12 tot 13.30 help je mensen bij de lunch. Dit kan zijn het helpen inschenken van drinken,
het aangeven van broodtrommels maar ook is het nodig om sommige mensen met een lepel
of een vork te helpen het eten in de mond te krijgen. Mensen kunnen soms kwijlen of veel
hoesten maar dit hoort ook bij jou taken. Hoe dit te doen wordt natuurlijk allemaal uitgelegd
en voor gedaan.
Het kan zijn dat je wordt ingedeeld op pantry werkzaamheden zoals koffie zetten en rond
brengen en afwassen.
In de middag zijn de teamplayers uit het rooster om zo de geplande evenementen te
organiseren.

Het is niet de bedoeling dat Teamplayerstagiares mensen naar het toilet brengen. Dit wordt niet van
je verwacht.

*Richtlijn 2020-2021 inzet studenten in uren: HBO student is afhankelijk van de opleiding tussen de 280 – 340 uur, MBO
student 240 uur.De Teamplayers zijn op de donderdag, we hanteren een werkdag van gemiddeld 6 uur, beschikbaar voor
overleg en werkzaamheden. Uitgezonderd de momenten dat ROC Mondriaan studenten staan ingeroosterd voor een
stagewerkplaats (terugkom ochtend naar de opleiding) en tentamen verplichtingen voor alle studenten. Advies aan
opdrachtgever: Overleg in het sollicitatiegesprek op welke wekelijkse uren/dagdelen u de studenten graag op de werkplek
ingezet wilt hebben. Wees daarbij ook duidelijk of er inzet in avonduren of het weekend wenselijk/noodzakelijk is.
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