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Aansluitend profiel: Zorg  

 

Omschrijving van de organisatie 

Fröbel is een kleine zorgorganisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een leerwerkplek 

biedt in de horeca. Onze begeleiding is gericht op het aanleren van zowel praktische als sociaal-

emotionele vaardigheden. Denk hierbij aan de ontwikkeling van eigen regie, het vergroten van de 

weerbaarheid, maar ook aan het verbeteren van sociale omgang. Fröbel is een plek waar mensen 

zich, door trainingen en ondersteuning, kunnen ontwikkelen en doen waar ze het allerbeste in zijn. 

Werk is immers de beste zorg die we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen geven. We 

doen dit op een manier, waarbij talent, waardering, gelijkwaardigheid en vertrouwen voorop staan. Het 

doel is om mensen een échte werkplek te geven in de maatschappij. Medewerkers doen dan ook met 

alles mee in de horeca. Voor sommige medewerkers biedt de ervaring die zij bij Fröbel opdoen dan 

ook een springplank naar een (deels) betaalde baan in een andere horecagelegenheid. 

 

Als begeleider biedt je ondersteuning in een groep van maximaal 10 medewerkers. Je doet dit 

methodisch en doelgericht. Het gaat om mensen met een (licht) verstandelijke beperking, waarbij 

soms sprake is van bijkomende psychische en/of psychiatrische stoornissen. Denk hierbij aan mensen 

met autisme of ADHD, maar ook mensen met Syndroom van Down. Er zijn twee horeca-locaties waar 

ondersteuning wordt geboden. Eén in het centrum en één in Rotterdam Zuid.  

 

Omschrijving van de leerwerkgemeenschap 

Wat kan je van ons verwachten? 

 

Houd jij van een uitdaging en vind je het leuk om mee te werken in en bouwen aan een jonge 

organisatie? Ben jij van mening dat ieder mens een plek verdient in de maatschappij? Dan ben je bij 

ons op de juiste plek! Wij zijn een zorgorganisatie die graag buiten de kaders denkt en werkt. We zien 
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bij iedereen talenten en willen mensen graag de kans geven om zichzelf te leren kennen en te 

ontwikkelen. Omdat Fröbel nog jong is en nog volop in ontwikkeling, is er nog genoeg waaraan jij kan 

bijdragen.  

 

Wat verwachten wij van jou? 

 

Je werk zal bestaan uit het coachen van medewerkers, het maken van zorgplannen, het ontwikkelen 

of geven van trainingen aan medewerkers en het verder professionaliseren van de organisatie. Je 

bent onder supervisie ook persoonlijk begeleider van een aantal medewerkers. 

 

We verwachten van jou dat: 

• Je ervan overtuigd bent dat iedereen een plek heeft in de maatschappij  

• Je door een beperking heen kan kijken en talenten van onze medewerkers ziet 

• Je zelfstandig kan werken en initiatief neemt in je eigen leerproces 

• Je zelfreflectie hebt en actief vraagt naar feedback 

• Je met geduld en met humor onze medewerkers kan ondersteunen 

• Je de visie van Fröbel kan vertalen naar de begeleiding van de medewerkers en hier actief mee 

aan de slag gaat  

 

Specifieke eisen:  

Werken in de zorg in combinatie met horeca betekent ook dat je één dag in het weekend werkt. 

Uiteraard staat de zorg om de medewerkers voorop en begeleid je hen in het werken in de horeca. Jij 

werkt daarnaast wel mee in de horeca. De werktijden liggen tussen 8.00-18.00 uur. Flexibel, gastvrij, 

sensitief, betrouwbaar en betrokken zijn competenties die je hebt of die je wilt ontwikkelen. Het is fijn 

als je ervaring in de horeca hebt, maar geen harde eis. Het gaat er vooral om dat je affiniteit hebt met 

de doelgroep en met de horeca. 

 

Aantal stageplaatsen: 2, op elke locatie één  

 

Stagevergoeding: 125 euro per maand 

 

Solliciteren: 

Vanaf 18 februari tot 28 februari 2022 kun je je sollicitatiebrief mailen naar Jacky Ross & Marian 

Verlaan (zie voor de mailadressen de informatie onderaan deze vacature). Je hoort zo snel mogelijk of 

je uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek. In de periode van 28 februari tot en met 5 maart 

2022 vinden de (online) sollicitatiegesprekken plaats. 

 

Contactpersoon Fröbel 

Jacky Ross 

Zorgmanager Fröbel 

zorg@frobelrotterdam.nl  

 

Contactpersoon Hogeschool Rotterdam 

Marian Verlaan 

LWG begeleider 

m.a.verlaan@hr.nl 
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