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Omschrijving van de organisatie 

Medewerkers en vrijwilligers 
Aafje biedt met 5.000 medewerkers en 1.500 vrijwilligers zorg en hulp aan huis, in huizen en 
zorghotels in de regio Rotterdam. U vindt Aafje in Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam, Dordrecht, 
Zwijndrecht, Heerjansdam, Hendrik Ido Ambacht, Rhoon en Poortugaal. 
 

De missie van Aafje 
Alles wat wij doen is erop gericht om mensen hun eigen leven te laten leiden. Het leven zoals zij dat 
het liefste willen. Hun wensen, dagritme en voorkeuren vormen ons uitgangspunt. Bij Aafje geven we 
de zorg die we onze eigen ouders toewensen. Dat doen we met thuiszorg, maar ook in onze huizen 
en zorghotels. "Aafje heeft niet de ambitie de grootste te willen zijn, wel de beste". 

 
De visie van Aafje 
Uw leven, uw dag, uw thuis.  
Dat is wat klanten van Aafje moeten ervaren. Hun leven vormt ons uitgangspunt. Elke dag. En op een 
manier waarop ze zich thuis voelen.  
Aafje wil écht iets betekenen voor klanten. Niet omdat ze weet wat goed voor iemand is, maar door 
te luisteren, aandacht te geven en in te spelen op behoeften. Zo wordt bijgedragen aan herstel, aan 
een gevoel van veiligheid, aan gezondheid, aan zelfvertrouwen, aan plezier.  

 

Omschrijving van de leerwerkgemeenschap 
Binnen de leerwerkgemeenschap van Aafje zijn er komend studiejaar 3 plaatsen beschikbaar. Binnen 
de organisatie Aafje zijn er 2 functies die aansluiten bij de opleiding Social Work, namelijk Agogisch 
Hulpverlener en Maatschappelijk werker.  
Na inschrijving en sollicitatieprocedure zal er bekeken worden op welke locaties de student 
werkzaam zal zijn.  
Op dit moment zijn er 3 plaatsen beschikbaar voor de functie van de Agogisch Hulpverlener. Je wordt 
binnen de stageperiode begeleid door een HBO Social Worker.  
Voor informatie betreffende de verschillende locaties verwijzen wij jullie door naar de website van 
Aafje(www.aafje.nl)  
 
Profiel van de student agogisch hulpverlener  
Als agogisch hulpverlener adviseer, signaleer, observeer en begeleid je klanten op methodische 
wijze, zowel individueel als in groepsverband, met uiteenlopende psychosociale en psychiatrische 
problematiek bij het stabiliseren en stabiel houden van hun leven en het psychosociaal functioneren. 
De agogisch hulpverlener draagt in grote mate bij aan het psychisch en fysiek welzijn van klanten en 
is verantwoordelijk voor een sociotherapeutisch klimaat op een afdeling.  
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Als agogisch hulpverlener adviseer en begeleid je ook familieleden en medewerkers. Om tot een 
optimale zorg te komen, werk je zeer nauw samen met andere disciplines. Verder neem je deel aan 
diverse overlegsituaties die relevant zijn voor de functie. 

 

Tijdens je stage ga je bijdrage aan: 
Als stagiaire maak je deel uit van een multidisciplinair team en ben je veelal werkzaam op of vanuit 
een zorgafdeling.  
 
Je kerntaken bestaan uit:  

- Het zorgdragen voor een goed sociotherapeutisch klimaat op de afdeling;  
- Het onder begeleiding vormgeven van individuele interventies van bewoners, op het gebied 

van stemming en onbegrepen gedrag;  
- Het ondersteunen van verzorgenden bij het omgaan met onbegrepen gedrag van bewoners;  
- Overleg met in- en externe zorgverleners;  
- Het onder begeleiding opstellen van een behandelplan en bijdrage leveren aan het zorgplan  

 
Wat verwachten van jou: 

- Je hebt enige kennis over psychogeriatrie 
- Je hebt affiniteit met de doelgroep 
- Je staat stevig in je schoenen en bent in staat tot kritische zelfreflectie 
- Je bent ondernemend, flexibel en zelfstandig 
- Je hebt kennis van methodisch en multidisciplinair werken 
- Verder beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden 

 

Stagevergoeding: +/-  € 332,87 gebaseerd op basis van 4 daagse stage. 

 
Sollicitatieprocedure 
Start van de stage: begin september 2020. 
 
Proces van solliciteren: Alle brieven worden verstuurd naar het Stageloket van Aafje 
(stageloket@aafje.nl). Deze stuurt de brieven door naar de contactpersonen. Na het ontvangen van 
de brieven wordt er een selectie gemaakt en worden de kandidaten uitgenodigd.  Er zal een gesprek 
plaatsvinden met de coördinerende agogisch hulpverleners/maatschappelijk werkers. Maximaal 1 
week na dit gesprek hoort de student of hij/zij in september kan starten met de stage binnen Aafje.  

 

Deadline sollicitatiebrief:  

 

Contactpersonen Hogeschool Rotterdam 

Annelien Verhoeven (docent) 

a.a.verhoeven-cluistra@hr.nl 
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