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William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS JB&JR).  

Bijlmerdreef 101, 1102 BP Amsterdam (Zuidoost), www.partnersvoorjeugd.nl/ www.williamschrikker.nl   

Contactpersoon: Brenda van den Berg, gebiedsmanager: 088-5260982 / bvdberg@wsg.nu.  

Aansluitend profiel: Jeugd 

WSS JB&JR vormt samen met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) gezamenlijk een leer-

werkgemeenschap (LWG).  

 

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 

De WSS JB&JR is onderdeel van Partners voor Jeugd (PvJ), een samenwerkingsverband van 

organisaties die actief zijn in de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering in heel 

Nederland. Met elkaar bieden we een stevige basis voor onze professionals die iedere dag bezig zijn 

met het beschermen van kwetsbare jeugdigen en het ondersteunen van hen en hun ouders en 

netwerk, zodat elk kind veilig op kan groeien en zich kansrijk kan ontwikkelen. Wij bieden hulp en 

ondersteuning aan kinderen met een (verstandelijke) beperking (IQ< 70 en tussen 70-85 met 

bijkomende problematiek) of chronische ziekte (langdurig ziek, doof, blind etc.) en aan kinderen van 

ouders met een beperking of chronische ziekte. Een beperking is levenslang en heeft gevolgen op alle 

leefgebieden. De hulpvraag en daarbij het hulpaanbod vereisen maatwerk. 

De jeugdzorgwerkers van de WSS JB&JR werken oplossingsgericht aan veiligheid en ontwikkeling, 

een succesvolle toekomst en een duurzame opvoedsituatie. Het versterken van de eigen regie van 

het gezin & netwerk staat centraal.  

We bieden stageplaatsen op de specialisatie Jeugdbescherming of op de specialisatie 

Jeugdreclassering.  

 

Omschrijving van de leerwerkgemeenschap 

De WSS JB&JR biedt 5 stageplekken. Studenten die hun stage succesvol afronden bij ons en een 

positieve referentie krijgen vanuit hun praktijkbegeleider, krijgen de mogelijkheid het onderzoek voor 

hun bachelorproef (jaar 4) bij ons te doen.   

Werken bij de WSS JB&JR is niet eenvoudig. Wij zijn op zoek naar studenten die stevig in hun 

schoenen staan en goed tegen (werk)druk kunnen. We hebben behoefte aan studenten die 

theoretisch goed onderbouwd zijn en weten hoe ze mensen kunnen motiveren. Daarnaast zoeken wij 

studenten die communicatief zeer vaardig zijn, transparant te werk gaan en goed overzicht kunnen 

houden en goed kunnen prioriteren in hoge kwantiteit aan werk. Specifiek is affiniteit met de doelgroep 

van WSS JB&JR gewenst.  

 

Aantal stageplaatsen: 5 

Stagevergoeding: € 219,-  (op basis van 28u stage per week) 

 

Sollicitatieprocedure 

Start van de stage: 1 september 2021 

Naast B3Net stuur je een mail met je sollicitatiebrief en CV naar bvdberg@wsg.nu.   

 

Contactpersoon Hogeschool Rotterdam 

Corstin Dieterich en Romano Goncalves 

c.w.a.dieterich@hr.nl en r.goncalves@hr.nl  
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