Humanitas DMH - Homerun Forensische zorg (ambulant)
Functie: Trajectbegeleider - stagiair
Locatie: Rotterdam
Wat zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een derdejaars Social Work student. Ben jij iemand die houdt van doorpakken,
leergierig is, van een uitdaging houdt en denkt in mogelijkheden? Klopt jouw hart sneller van cliënten
die samen met jou echt stappen weten te maken? Wil jij werken aan een samenleving waarin ook
plek is voor onze cliënten? Dan ben jij vast onze nieuwe collega!
Een betere toekomst!
De Homerun methodiek werkt. Wij kunnen jouw kennis goed gebruiken en investeren graag in jouw
toekomst. Omdat niet iedereen zich even makkelijk redt in een complexe samenleving lopen onze
cliënten gemakkelijker in de valkuilen van bijvoorbeeld schulden, criminaliteit en verslaving. Onze
cliënten zijn (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met
psychiatrische en forensische problematiek (grensgebied tussen GGZ, gehandicaptenzorg en justitie).
Wij bieden volwassenen met een Forensische zorgtitel binnen en buiten de penitentiaire inrichting
ondersteuning. Zij hebben een licht verstandelijke beperking met daarnaast multi problematiek. De
jongeren vallen hierdoor vaak tussen wal en schip. Door middel van intensieve trajectcoördinatie en
trajectbegeleiding ondersteunen wij deze jongeren naar een stabiele leefsituatie.
Wat ga je doen?
Onze stagiair werken gedurende het traject in een driehoek samen met de gedragsdeskundige
(behandelverantwoordelijke), trajectcoördinator en de traject begeleider (stagebegeleider) om
cliënten de juiste ondersteuning te bieden. Je onderhoudt het contact met de cliënten en bedenkt
creatieve oplossingen. Omdat je open-minded bent en weet wanneer je moet meebewegen, weet je,
binnen een gedwongen kader, cliënten goed te motiveren en te stimuleren. Je maakt gebruik van
verschillende methodieken en heb je een belangrijke observerende taak wat betreft de criminogene
factoren.
Dus wil jij een bijdrage leveren aan onze cliënten en gaat je hart sneller kloppen van:
• Het bieden van ondersteuning op maat in een gedwongen kader
• Het samen met de cliënt werken aan opgestelde (behandel)doelen
• Het inzetten van afgesproken (behandel)methoden om uitvoering te geven aan de
afgesproken doelen
• Risicomanagement en gedragsverandering tijdens een traject
• Het begeleiden van cliënten in hun eigen leefomgeving
• Contact onderhouden met collega's en ketenpartners
• En weet je dit alles goed vast te leggen in rapportages en overdracht?
Dan bieden wij jou de kans om je hier verder in te ontwikkelen.

Dit bieden we jou
• Een eigen laptop en werktelefoon.
• We hebben oog voor jouw talenten en stimuleren jouw persoonlijke groei
• Een enthousiast en gemotiveerd team waarmee je prettig kunt samenwerken
• Een stagevergoeding.
Heb je nog vragen?
Dat kan altijd! Wij staan je graag te woord, dus bel of whatsapp met Finn Groen 0610826989 Of
raadpleeg de website: https://humanitas-homerun.nl/forensische-zorg Je kan je sollicitatiebrief en
CV voor 28 februari mailen naar: finn.groen@humanitas-dmh.nl en lwg docent Remco Kwint in CC
(r.m.kwint@hr.nl)

