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Aansluitend profiel: Zorg GGZ/Zorg/Jeugd 

 

 

Omschrijving van de organisatie 

Bij Ons is er voor (kwetsbare) jongeren die begeleiding nodig hebben. Waar er bij andere organisaties 

vaak tegen een muur wordt opgelopen doordat de hulp niet passend is, kijkt Bij Ons naar mogelijkheden. 

Een plek in een huiselijke, kleinschalige, landelijke omgeving waar rust en veiligheid voorop staat. Bij 

Ons kijkt naar het individu en past hier de begeleiding op aan. Samenzijn, vertrouwen, laagdrempelig, 

veilig en warm, je kan “Bij Ons” terecht. 

 

Bij Ons biedt individuele begeleiding, logeerweekenden, groepsbegeleiding, kampweken en beschermd 

wonen aan. Bij de individuele begeleiding zijn de deelnemer en zijn of haar begeleider samen op locatie 

en wordt er per dag een planning gemaakt. Bij het maken de planning wordt rekening gehouden met de 

belastbaarheid van de deelnemer. Bij Ons heeft drie verschillende locaties waar de individuele 

begeleiding plaatsvindt. Op deze locaties zijn iedere dag meerdere kinderen en begeleiders aanwezig 

en is er de mogelijkheid om samen te spelen. 

 

Er zijn voor de logeerweekenden vier verschillende groepen, deze zijn ingedeeld op 

ontwikkelingsniveau. De groepen bestaan uit 8 á 10 deelnemers met 2 á 3 begeleiders. 

Daarnaast hebben we in Naaldwijk een woning waar 5 jongeren wonen. Ieder met zijn eigen 

daginvulling. 

 

Bij Ons bestaat uit een jong en gedreven team en is MBO en HBO geschoold. Het grootste deel van 

het team bestaat uit sociotherapeuten. Daarnaast hebben we een aantal coaches en 

zorgcoördinatoren (HBO). Het is een hecht team en door de korte lijnen is er een prettige en snelle 

samenwerking. 
 
 
 
 
 
 
Omschrijving van de leerwerkgemeenschap 
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Wij vinden het belangrijk om toekomstige zorgprofessionals voor te bereiden en klaar te maken voor 

werken in de zorg. Wij bieden daarom meerdere stageplekken aan bij ons op de verschillende locaties. 

Als stagiair Social Work werk je samen met een zorgcoördinator en ben je betrokken bij het opstarten 

en coördineren van de begeleiding. Daarnaast zul je deelnemen aan overleggen met ouders, 

begeleiders en andere betrokken partijen. Gedurende de stage zul je deze taken onder supervisie 

steeds zelfstandiger gaan uitvoeren. Samen met jou kijken we naar jouw interesses en ontwikkelpunten 

en stellen we doelen zodat jij kunt groeien! De sfeer bij Bij Ons is open, oplossingsgericht, innovatief 

met ruimte voor eigen inbreng en ideeën. 

 

 

Profiel van de student 

 

Tijdens je stage bij Bij Ons ben je onderdeel van het team. We geven je de ruimte om te groeien, maar 

we leren ook graag van jou! We zien daarom graag dat je enthousiast, flexibel, creatief en proactief 

bent. Je bent gericht op samenwerken en optimale ontwikkeling van onze cliënten, maar denkt ook 

kritisch mee over ontwikkelingen binnen Bij Ons.  

 

 

Specifieke eisen: Profiel GGZ en Profiel Jeugd 

Aantal stageplaatsen: 2 á 3 
Stagevergoeding: €220 bruto per maand (28 uur) 

 

 

Sollicitatieprocedure 

Start van de stage: februari 2022 Solliciteren vanaf 26 november. Vanaf 5 december zullen de 

sollicitatiegesprekken gevoerd worden.  

 

 


