SMO Verdihuis zoekt studenten voor de functie van:

Stagiair Sociaal Pension
SMO Verdihuis
SMO Verdihuis zet zich in voor kwetsbare volwassenen, jongeren en gezinnen die de grip op hun leven kwijt zijn
met (tijdelijke) dakloosheid tot gevolg. We bieden opvang en woonbegeleiding in de eigen omgeving of in een
woning van ons. Er wordt herstelgerichte, integrale zorg geboden op gebied van huisvesting, financiën,
dagbesteding, sociale contacten, psychische en lichamelijke gezondheid, zingeving en praktisch functioneren. Er
werken ruim 120 medewerkers, samen bedienen we ongeveer 1000 cliënten per jaar.
Het Sociaal Pension
Op het Sociaal Pension wonen en leven cliënten in groepsverband. Cliënten leven in een beschermde
woonomgeving met 24-uurs zorg en toezicht. De cliënten zijn mensen met een chronische, psychiatrische
aandoening. Het doel van het Sociaal Pension is om de cliënt te ondersteunen met de regievoering en het
aanbrengen van structuur in het leven. We werken hier met de methode Herstelwerk. Op het Sociaal Pension
werken we structureel samen met de GGZ. Verder krijgt de cliënt praktische ondersteuning en hulp bij de financiën.
Samen met de cliënt werken we doelgericht naar de hoogst haalbare mate van zelfredzaamheid en participatie.
De werkzaamheden als stagiair
De stagiair biedt, onder begeleiding en verantwoordelijkheid, van de groepsbegeleiders, dagelijkse ondersteuning
en begeleiding aan individuele en groepen cliënten. Hierbij wordt een zo “normaal” mogelijke leefsituatie gecreëerd.
De stagiair levert mede een bijdrage aan de totstandkoming van het begeleidingsplan en faciliteert mede de
dagelijkse gang van zaken binnen de groep. De stagiair ziet mede toe op de naleving van algemene woon- en
leefnormen en begeleidt de cliënten in activiteiten. De stagiair krijgt hierbij regelmatig te maken met complicerende
factoren.
•

•

•
•
•
•

Bevordert een goede leefsituatie door toe te
zien op naleving van afspraken, en indien
nodig het mede uitvoeren van
consequenties;
Draagt samen met groepsbegeleiders zorg
voor een dagstructuur voor cliënten door
het stimuleren en organiseren van
huishoudelijke en/of (re)creatieve
activiteiten;
Ziet toe op/ondersteunt de cliënt bij diens
huishoudelijke werkzaamheden;
Geeft inzicht in eigen gedrag en gevolgen
van de cliënt;
Fungeert als aanspreekpunt voor
toegewezen cliënten en Trajectbegeleiders;
Corrigeert gedrag van cliënten en voert
eventuele consequenties uit;

•

•
•
•

•

Signaleert knelpunten, vormt zich een beeld
van de voortgang van cliënten en bespreekt
dit met de Trajectbegeleider;
Verricht bijbehorende administratieve
werkzaamheden;
Levert een bijdrage aan het evalueren van
het begeleidingsplan;
Neemt deel aan intern (werk)overleg
omtrent problematiek binnen het
werkgebied en ontwikkelingen;
Denkt actief mee over het verbeteren van
de dienstverlening en signaleert
ontwikkelingen.

De huidige stagiair aan het woord over het stage lopen bij het Sociaal Pension
“Vooropgesteld wordt er van een stagiair verwacht dat je uiteindelijk mee draait als volledige kracht. Dit betekent
dat je alles mag/kan wat de vaste medewerkers ook mogen/kunnen. Dit is een groot plus punt. Zo krijg je als
stagiair een werkelijk beeld van hoe het is om zelf een vaste kracht te zijn. Het interessante van het Sociaal
Pension is dat het uit een hele diverse doelgroep bestaat. Er spelen veel verschillende problematieken. Zo is er
onder andere sprake van verslaving, persoonlijkheidsstoornissen, PTSS, depressie, hechtingsstoornissen,
angststoornissen en gedragsproblematiek. Je wordt uitgedaagd om op verschillende gebieden kennis te bezitten.
Elke cliënt heeft begeleiding op maat nodig, aan jou de taak om hun dit te bieden.
Elke dag zijn er verschillende werkzaamheden te doen, bijvoorbeeld; helpen met kamers schoon maken, de
medicijnlijst controleren of cliënten helpen met hulpvragen. Ook heb je een agenda waar de dagelijkse afspraken
van de cliënten in staan. Dit biedt mogelijkheden om één op één contact te maken. Er is altijd ruimte om mee naar
een afspraak te gaan met een cliënt, mits hij of zij hier toestemming voor geeft. Op deze manier werk je zowel in
groepsverband als individueel”.

Voor verdere informatie zie www.verdihuis.nl

Eisen aan stagiair
•
Gemotiveerd;
•
Actieve inzet;
•
Flexibel;
•
Mee willen denken;
Competenties Groepsbegeleider
•
Klantgerichtheid
•
Samenwerken
•
Creativiteit
•
Integriteit
Wat heeft het Verdihuis je te bieden?
•
Een jaarstage van 10 maanden;
•
Minimaal 24 uur per week maximaal 36 uur per
week;
•
€ 100,- stagevergoeding;
•
Stagebegeleider toegewezen op de afdeling;

•
•

In teamverband kunnen samenwerken;
Flexibele instelling met betrekking tot werktijden;
veelal overdag, echter incidenteel ook ’s avonds
of in het weekend.

•
•
•

Empathisch vermogen
Communicatieve vaardigheid
Lerend vermogen

•

Deelname aan teamoverleg,
cliëntenbesprekingen en sommige in company
trainingen;
Goede leerplek waar je welkom bent om overal
aan mee te doen.

•

Meer informatie?
Dan kan je contact opnemen met Jan Schuijt (coördinator sociaal pension) 0412-636251.
Interesse?
Stuur je motivatie met CV per e-mail naar info@verdihuis.nl t.a.v. P&O.
Voor februari stage:
uiterlijk 1 december 2019
Voor september stage:
uiterlijk 1 maart 2020

Voor verdere informatie zie www.verdihuis.nl

