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Aansluitend profiel: Zorg 

 

Omschrijving van de organisatie 
Midden in de wijk, midden in de samenleving een zo prettig mogelijk bestaan leiden. Omringd door de mensen 
die je belangrijk vindt. Dat is wat Middin voor ruim 4000 cliënten nastreeft. Want wij van Middin willen dat 
iedereen mee kan doen. Ongeacht verstandelijke en/of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, 
een psychiatrische stoornis of leeftijd.  
Bij Middin kiest de cliënt zelf hoe hij wil leven. Kan hij de dingen doen die bij hem passen? Want samen leven is 
samen durven en doen. Waar nodig helpen wij met zorg en ondersteuning. Op woonlocaties, aan huis en in 
activiteitencentra, in heel Zuid-Holland. Daarbij heeft Middin één uitgangspunt: wat kan er allemaal wél? 

 
➢ Er is per februari 2022 een vacature op woonlocatie Bessentuin in Rotterdam. 
➢ Ga jij uitdagingen en complexe situaties niet uit de weg? Bij locatie de NAH Bessentuin in Rotterdam 

zoeken wij een gedreven stagiair. Deze locatie is één van de landelijke expertise centra voor mensen 
met niet-aangeboren hersenletsel en gedrags- en psychiatrische problematiek. Vanuit het team wordt 
top-specialistische zorg geleverd. Middin is één van de initiatiefnemers in de ontwikkeling van deze 
centra. 

➢ Binnen de locatie wonen 6 cliënten waarvan 2 tijdelijk. Bij de 4 vaste cliënten is er sprake van niet-
aangeboren hersenletsel met een intensieve en complexe zorgvraag. NAH+ cliënten zijn NAH cliënten 
met ernstige gedragsproblemen, psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. De aanwezige complexe 
problematiek houdt in dat cliënten een complexe zorgvraag hebben die vraagt om een specialistische 
begeleiding, behandeling en huisvesting. De cliënten zelf zorgen voor de nodige uitdaging en soms 
onvoorspelbare situaties. Wij werken niet met looproutes maar volgen elke dag en elke dienst de 
cliënten. Wat een cliënt nodig heeft kan ieder moment anders zijn, daar stemmen wij onze 
begeleidingsstijl op af. 

Dit ga je doen: 

• Je ondersteunt een persoonlijk begeleider in het maken van het ondersteuningsplan en het bewaken van de 
voortgang. 

• zorg jij voor ontspanning gedurende de dag. Met de ene cliënt maak je een wandeling met dat ander ga je een 
potje tafeltennissen; 

• pak je regelzaken voor de cliënt en de locatie op; 

• behoud je zicht op de persoonlijke hygiëne van de cliënten en motiveert en stimuleert cliënten bij adl; 

• werk je intensief samen met jouw collega’s en met het multidisciplinaire team rondom de cliënten. 

Waar ga je dat doen? 
Je komt in een stevig Rotterdams team terecht waarbij veiligheid en vertrouwen voorop staan. Er is ruimte om je 
hart te luchten wanneer dit nodig is. Wij volgen als team en individueel regelmatig scholing op (onder andere) 
het gebied van weerbaarheid, teambuilding en Triple-C. Zodat ook wij ons ontwikkelen op persoonlijk en 
professioneel gebied en onze cliënten passende begeleiding kunnen blijven bieden. 
De NAH Bessentuin is onderdeel van een landelijk project en nog vol in ontwikkeling. Zo ligt een toekomstige 
uitbreiding van het aantal cliënten en een verhuizing richting een, nog te bouwen, nieuwbouwpand in het 
verschiet. 
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Wat maakt jou bijzonder: 
Het is belangrijk dat je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.  
Je kennis gaat verwerven van de doelgroep en je bent in staat feedback te geven en ontvangen.  
 
Profiel van de student: 

− Je bent een 3e jaars student 

− Je staat stevig in de schoenen 

− Je schrikt niet van agressie 

− Je wilt graag leren en bent initiatiefrijk 

− Je houdt van onverwachte situaties 

− Je hebt een kritische en onderzoekende houding 

− Je werkt oplossingsgericht en gaat zelf op zoek naar kansen en mogelijkheden 

− Je houdt van het contact met mensen en hebt daarin een proactieve houding 
 
 
Stagevergoeding: Stagiairs ontvangen stagevergoeding volgens de CAO GHZ.  
Start van de stage: februari 2022 
 
Proces van solliciteren:  
Je kunt je vanaf 26 november aanmelden voor een  
 
Meer informatie over de sollicitatieprocedure is te vinden in de vacature in teams.  
 
Om stage te lopen binnen Middin is een vaccinatie Hepatitis B verplicht. De stagiair zal gevraagd worden om een 
kopie van de vaccinatie verklaring te overleggen bij het stageloket voordat de stageovereenkomst 
wordt opgemaakt. Uit deze vaccinatie verklaring dient minimaal aantoonbaar te zijn dat er, maximaal een 
halfjaar voor de aanvang van de stage, twee Hepatitis B-vaccinaties zijn uitgevoerd. De kosten voor de vaccinatie 
worden tijdens de duur van de stage vergoed. 
 
 

https://intranet.middin.nl/Werkproces/Medewerker/cao/Documents/CAO%20GHZ%202011-2014.pdf

