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VACATURE LEERWERKGEMEENSCHAP Archipelgroep – GGZ profiel
Je wilt graag werken en leren in een kleinschalige organisatie in Rotterdam. Je mede studenten van
de LWG van de Archipelgroep komen op veel verschillende plekken en ondanks de overeenkomsten
is de doelgroep toch heel divers. Deze LWG is inhoudelijk verbindend. Niet alleen studenten leren van
elkaar maar ook de betrokken organisaties (kenniscirculatie). Tijdens de stage krijg je brede kennis
van de verschillende doelgroepen die de Archipelgroep bedient in de stad.
De Archipelgroep is een verzameling van middelgrote organisaties in Rotterdam. De Archipelgroep
bestaat uit: Stichting Prokino, Stichting Perspektief, De Nico Adriaans Stichting, Stichting Corridor
Dienstverlening, Stichting Ontmoeting en Stichting Maaszicht.
Voor de Archipelgroep zijn 2 LWG`s opgericht: 1 richt zich op profiel jeugd (in deze LWG biedt Prokino
stageplaatsen aan) en de andere LWG richt zich op de GGZ. Deze vacature richt zich op het profiel
GGZ, organisaties binnen deze LWG zijn: Stichting Perspektief, De Nico Adriaans Stichting en
Stichting Corridor Dienstverlening.
Hoewel de organisaties divers zijn is het gemeenschappelijke dat er gewerkt wordt met (ex-)dak- en
thuislozen die te kampen hebben met een psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek. De NAS
heeft veel cliënten met een dubbele diagnose, Stichting Perspektief biedt onder andere onderdak en
begeleiding aan inwoners van Rotterdam, met verslavings- en psychiatrische problematiek. Stichting
Corridor Dienstverlening heeft als doelgroep mensen met een psychiatrische achtergrond.
De Presentiebenadering van Andries Baart en herstelgericht werken is bij veel van de leden van de
Archipelgroep de werkwijze. Op de websites van de leden van deze LWG vind je uitgebreidere
informatie hierover.
Binnen de LWG profiel GGZ zijn er stageplekken beschikbaar binnen de NAS (2 plekken per
september 2021), Perspektief (2 plekken per september 2021) en Stichting Corridor (per september
2021 is er 1 plek beschikbaar bij Het Opvanghuis en 1 bij Team Ambulante Ondersteuning).
Werken en leren bij deze LWG biedt een uitgelezen kans om kennis te maken met meerdere
organisaties. Dit gebeurt via het contact met je medestudenten in de LWG. Er zijn veel
overeenkomsten en toch is de doelgroep heel divers. Deze LWG is dus vooral verbindend op de
inhoud. Tot slot is de stagebegeleiding bij kleinschalige organisaties vaak persoonlijker en sluit aan bij
de vaardigheden en mogelijkheden van de individuele student.
Voor meer informatie zie:
www.nasrotterdam.nl
https://www.stichtingcorridor.nl
https://www.perspektief.nl
Meer informatie vind je in het Portret van de Archipelgroep.
Aansluitend profiel:
GGZ (zorg)

Omschrijving van de leerwerkgemeenschap
De LWG van de Archipelgroep is een anders dan de andere LWG groepen. De studenten die
deelnemen in deze LWG volgen allemaal stage bij verschillende organisaties die qua grootte,
werkwijze en doelgroepen op elkaar lijken maar onderling ook verschillen. De organisaties hebben
zich verenigd zonder dat er sprake is van een fusie of bindende overeenkomst.
Wel willen zij zich manifesteren als 1 partij met dezelfde doelstelling: zorgen voor kwetsbare
Rotterdammers die tussen wal en schip dreigen te vallen en hen een stem geven. Zij hebben daartoe
een manifest opgesteld (zie Manifest Archipelgroep).
Profiel van de student
Je hebt affiniteit met de Presentietheorie en wilt werken vanuit een zorgrelatie die geleidelijk en op
een gelijkwaardig niveau met mensen aangegaan wordt. In dit kader houdt de presente werker zich
vrijelijk op in de leefwereld van de zorgvrager, zowel met een binnen- als met een buitenperspectief;
hij of zij is toegankelijk, vindbaar en nabij. De Sociaal Werker respecteert het anders-zijn van de
ander. Het ritme van werken is afgestemd op het leefritme van de betrokkene. Ook als de problemen
groot of zelfs onoplosbaar zijn of lijken, blijft de werker nabij.
Specifieke eisen:
Toont initiatief, denkt ook organisatie breed mee over vraagstukken zoals opbouw van wijknetwerken
en bemoeizorg. Je staat stevig in je schoenen, bent enthousiast en benadert mensen vanuit hun
mogelijkheden. Je hebt een flexibele werkhouding en je bent nieuwsgierig naar het integrale
zorgaanbod van de verschillende organisaties.
Stagevergoeding: Deze verschilt per organisatie, maar bij alle beschikbare LWG plekken wordt een
vergoeding gegeven.
Solliciteren:
Solliciteren kan vanaf 18 februari tot 12 maart. Plaats je motivatiebrief met CV in b3-net.
De gesprekken vinden plaats van 12 maart tot 6 april.
Let op: geef in de motivatiebrief duidelijk aan, welke organisatie de voorkeur heeft. De
sollicitatie zal enkel naar deze organisatie worden verstuurd.
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