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Onze leerwerkgemeenschap bestaat uit Minters wijkteamteams Vlaardingen en Vraagraak wijkteam 

Maassluis.   

Wij geloven in een leerwerkgemeenschap waarin studenten en professionals samen leren. Door met 

elkaar samen te komen, leer je elkaar en elkaars werk kennen. Wij vragen daarin een wisselwerking 

tussen de studenten en professionals. Ook wij kunnen van jullie leren!!  

Binnen onze dynamische teams heb jij de vrijheid als stagiair om daadwerkelijk het verschil te kunnen 

maken bij je cliënten, medestudenten en collega’s. 

Wil jij inspelen op nieuwe ontwikkelingen in het werkveld en in onze organisaties en heb jij een 

proactieve houding? Dan zijn wij op zoek naar jou!!!  

 

 

VACATURE LEERWERKGEMEENSCHAP VOOR VRAAGRAAK WIJKTEAM MAASSLUIS  

Wijkteam breed, -9 maanden tot 100+ 

 

Wijkteam Maassluis       

Haydnlaan 3      

3144 KM Maassluis    

 

Contactpersoon: 

Leonie Bosch     

06-40930413     

010-5931500     

l.bosch@maassluis.nl     

www.vraagraakmaassluis.nl  

 

Aansluitend profiel: profiel Jeugd, profiel GGZ en profiel Welzijn & Samenleving 

 

Omschrijving van de organisatie: 

Binnen het wijkteam behoudt iedereen zijn expertise, wij werken in één team die onderverdeeld 

is in basisteams en een toegang! 

Burgers kunnen met allerlei soorten vragen bij het wijkteam komen. Dit kunnen enkelvoudige vragen 

zijn die meteen door de bureaudienst opgepakt kunnen worden.  

Denk daarbij aan mensen met vragen rondom uitkering, schulden, huisvesting of administratie. 

Afhankelijk van de vraag beslissen we tijdens de bureaudienst of deze doorgezet wordt richting een 

casemanager  (voor een langdurig traject binnen het wijkteam).  

 

Maar er komen ook complexe meervoudige vragen binnen. Zoals ex-paren die in een complexe 

scheiding zitten waarbij kinderen in een loyaliteitsconflict kunnen zitten. We werken samen met Veilig 

Thuis en Jeugdbescherming plein, als de veiligheid van het kind in het geding is, om welke reden dan 

ook.   
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Ook werken we samen met scholen, wanneer er zorgen zijn worden kinderen (in overleg met ouders) 

door de gezinsspecialist bij het wijkteam aangemeld. We trekken dan samen op met 

ouders/gezinsspecialist en soms ook met de leerplicht, er kunnen kind gesprekken plaatsvinden. 

Vanuit het wijkteam bieden we opvoedondersteuning aan en hebben wij een cursus aanbod. 

Verwijzingen kunnen ook via de huisarts verlopen. 

De hulpvraag kan binnen komen terwijl er bij de betrokken burger sprake is van een licht 

verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of verslaving. Er kan ook sprake zijn van 

onveiligheid voor de burger zelf of voor zijn omgeving. 

De problemen waar de burger mee naar het wijkteam komen, vergen hun eigen aanpak om tot een 

oplossing te kunnen komen. Daarom hebben wij gekozen om met vakgroepen te werken.  

Op deze manier zijn wij een generalistische team met onze eigen expertise 

 

Omschrijving van de leerwerkgemeenschap 

Binnen het wijkteam werken we met verschillende disciplines samen en daarnaast hebben we veel 

verschillende samenwerkingspartners. 

Als stagiaire is dit een unieke kans om voor jezelf uit te zoeken wat het beste bij jou past.  

Het wijkteam biedt:  

- Een breed aanbod van hulpverlening op alle levensgebieden en levensfasen  

- Intensieve begeleiding vanuit het wijkteam 

- Deskundigheidsbevordering 

- Het kunnen opbouwen van een eigen caseload  

- Een leuk, enthousiast, dynamisch en divers team 

 

Profiel van de student: 

Wij zijn op zoek naar een stagiaire voor 28 uur per week die de opleiding Social Work volgt.  

Wij verwachten van een stagiaire: 

- Je bent flexibel en stressbestendig 

- Je beantwoordt vragen en meldt cliënten aan tijdens de bureaudienst 

- Je doet intakes en schrijft ondersteuningsplannen 

- Je biedt hulpverlening en bent als casemanager betrokken bij het hele traject 

- Je legt huisbezoeken af 

- Je neemt deel aan casuïstiekoverleg 

- Je hebt werkt samen met onze samenwerkingspartners 

- Je hebt kennis van de sociale kaart van Maassluis en Vlaardingen, of bent bereid deze op te 

doen 

Specifieke eisen:  

Aantal stageplaatsen: 2  

Stagevergoeding: ja  

 

Sollicitatieprocedure 

Start van de stage: september 2021- juli 2022 

Proces van solliciteren: ben je geïnteresseerd? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar  

Leonie Bosch in B3Net 

Deadline: 12 maart 2021 

 

 


