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Aansluitende profielen: Welzijn en Samenleving/ Jeugd (2 plekken per feb. 2022)
Zoek jij een stageplek waar je echt van betekenis kunt zijn en veel zelfstandig kunt
oppakken? Voel jij je thuis in een familiaire en gezellige organisatie? Dan ben je bij
ons aan het juiste adres!
Over de organisatie
House of Hope wil kwetsbare mensen in Rotterdam-Zuid, waar veel armoede,
eenzaamheid en schuldenproblematiek is, ondersteunen, zodat het gewone leven
wordt hersteld. Dit doen we door het bieden van laagdrempelige hulpverlening en
groepsactiviteiten, die gericht zijn op netwerkversterking en samenredzaamheid.
Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we zo lang als nodig is present zijn, actief
op zoek gaan naar mensen die hulp nodig hebben, en werken vanuit een
familiaire setting. Hulpvragers laten we zoveel als mogelijk is participeren als
vrijwilliger, zodat zij een zinvolle daginvulling hebben, hun eigenwaarde
terugkrijgen en werkervaring opdoen.
We verwoorden onze manier van werken in de kernwoorden vinden, verbinden,
versterken en vieren.
Hoe doen we dit?
Onze huiskamers van de wijk zijn gezellige en laagdrempelige ontmoetingspunten
voor wijkbewoners. Mensen kunnen hier terecht voor gezelligheid, een kop koffie of
een vraag. Hulpvragers met eenvoudige én complexe problemen kunnen terecht
bij onze maatschappelijk dienstverleners. Verder organiseren we
groepsactiviteiten, waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten en op deze manier

deel uitmaken van een gemeenschap. Dit kan tegelijkertijd een middel zijn om hun
sociale netwerk te versterken en te vergroten.
Stage lopen
Vanuit de profielen Welzijn en Samenleving en Jeugd kan er stage worden
gelopen. Per februari zijn er 2 plekken beschikbaar. In 28 uur per week leer je het
werken in de wijk op het gebied van volwassenen en kinderen op zowel individuele
als groepsbasis. We werken ook met gezinnen, waarbij we hen vanuit de context
ondersteunen. Je hebt een afwisselend takenpakket waarin je kennis kan maken
met verschillende vormen van ondersteuning en met verschillende doelgroepen.
Zo kan je individuele gesprekken voeren op het spreekuur om te helpen bij
financiele probelmen en daarnaast, bijdragen aan de organisatie van een
ontmoetingsmoment voor een bepaalde doelgroep waar je thema’s
bespreekbaar maakt of dat je kinderen veiligheid biedt in het speelcafé.
Iedere woensdag hebben we LWG en nemen we de praktijk mee en verbinden dit
aan de theorie. Hier ontmoet je 2e en 3e jaars studenten die hier ook stagelopen.
Tijdens deze ochtenden wordt je uitgedaagd en ondersteund om jouw
persoonlijke professionele ontwikkeling verder te vormen, je te verdiepen en
profileren. Reflectie krijgt hierin ook een plek.
Voor wie?
Deze LWG is de plek voor studenten die houden van aanpakken en een
afwisselend takenpakket. Je gaat graag op zoek naar de vraag achter de vraag
en bent geïnteresseerd in de diversiteit aan mensen uit de wijk, hun waarden en
zienswijzen. Je stelt de relatie met de ander voorop, durft te reflecteren op jezelf en
werkt vanuit presentie aan het versterken van de ander. Je wil je verdiepen in
achterliggende kennis, toont je hierin pro-actief en wil dit koppelen aan de
werkpraktijk.
Interesse?
Stuur je motivatiebrief en CV vanaf 26 november naar Elsbeth Hubach –
elsbeth.hubach@houseofhope.nl en Sophie van Buren-Bense bensa@hr.nl
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Vanaf 6 december zullen de gesprekken plaatsvinden.
Stagevergoeding bedraagt 150 euro per maand.

Contactpersoon Hogeschool Rotterdam
LWG-docent: Sophie van Buren-Bense
E-mail: bensa@hr.nl
Bereikbaar: dinsdag, woensdagochtend en donderdagochtend
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