
VACATURE LEERWERKGEMEENSCHAP 

Humanitas-DMH 

 

https://www.humanitas-dmh.nl/locaties/de-vrijheidsakker/ 

Aansluitend profiel: Zorg/GGZ 

Omschrijving van de organisatie 

Humanitas-DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) is een 

landelijke humanistische zorgorganisatie en ondersteunt en behandelt mensen met 

een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of een psychiatrische stoornis. 

Samen met hen bepalen we welke vorm van ondersteuning het beste past. We 

vinden het belangrijk dat mensen, binnen hun mogelijkheden, kunnen meedoen in 

de maatschappij. Daarom bieden wij zorg op maat. Dat doen wij vanuit onze 

humanistische kernwaarden. Bij ons staat de mens centraal. We nemen 

verantwoordelijkheid voor onszelf en voor anderen in de samenleving. 

Omschrijving van de leerwerkgemeenschap 

Jouw stageplek omvat eigenlijk 2 taken binnen Humanitas-DMH. 

Allereerst werk je op de woonlocatie die gevestigd is in Barendrecht. De 

woonlocatie biedt mensen met een licht tot een matig verstandelijke beperking 

(lvb) een stevige en veilige basis; een eigen appartement, een gezamenlijke 

woonkamer en passende begeleiding. Je ondersteunt bewoners in hun 

dagprogramma, sociaal en emotioneel functioneren, ADL en ondersteund hen in de 

doelen die zijn opgesteld in hun trajectplan. Als persoonlijk begeleider ben je het 

dagelijks aanspreekpunt voor de bewoners. Tevens regel je alles achter de 

schermen voor de cliënt en bewaak je het overzicht of een ieder zich aan de 

gemaakte afspraken houdt. Je stelt in overleg met gedragswetenschapper 

trajectplannen op voor de bewoners die je persoonlijk begeleidt. Dit zorgt voor een 

leidraad in de (planmatige) begeleiding van de cliënten. Je zet doelgericht 

gesprekken in als interventie, maar brengt ook bewoners naar hun dagbesteding. Je 

werkt daarbij met de kernwaarden van Humanita-DMH. Dat betekent bijvoorbeeld 

dat je de bewoner zoveel mogelijk zelf de regie en verantwoordelijkheid geeft. Je 

ondersteunt de bewoners in het maken van een goede keuze wanneer ze die niet 

geheel zelfstandig kunnen maken. Ook stimuleert de begeleiding op hun eigen 

kunnen en ontwikkeling om zoveel mogelijk zelf te doen. 

Ten tweede werk je als wooncoördinator waarin je ondersteunend bent. Zo 

ondersteun je persoonlijk begeleiders bij de zorgplancyclus, ondersteun je team 

processen die spelen op de verschillende woonlocaties bijvoorbeeld bij de 



ondersteuning in de uitvoering van methoden in de hulpverlening. Ook vorm je 

samen met de gedragsdeskundige en de persoonlijk begeleider een driehoek 

wanneer er sprake is van complexe problematiek rondom een cliënt. Tot slot heb je 

inzicht in de verschillende processen die komen kijken bij het bieden van de juiste 

zorg en begeleiding aan de bewoners. 

Profiel van de student: 

Je werkt op meerdere niveaus om cliënten de juiste zorg te bieden. Enerzijds werk 

je met cliënten als persoonlijk begeleider waar je de groep draait en achter de 

schermen zaken regelt voor de bewoners, maar je hebt ook taken van de 

wooncoördinator. In deze taken werk je nauw samen met de persoonlijk 

begeleider, wooncoördinator en gedragsdeskundige. Je hebt hierin een 

helicopterview om cliënten de juiste zorg te bieden. Je onderhoudt het contact met 

de cliënten en bedenkt passende hulpverlening. Tevens werk je samen met 

verwanten van de cliënten en ketenpartners. Je bent hierin ondernemend, 

activerend, durft te signaleren en bent daadkrachtig. Je stelt je flexibel op en hebt 

een helicopterview als het gaat in de ondersteuning van cliënten. 

Specifieke eisen: 

Er wordt een VOG (verklaring omtrent gedrag) aangevraagd voor de stagiaire, 

deze is noodzakelijk om stage te kunnen lopen 

Stagevergoeding: ja 

Contactpersoon HR: Remco Kwint r.m.kwint@hr.nl 

Solliciteren? Graag! We zijn er van overtuigd dat we een enorm leerzame 

stageplek hebben ontwikkeld, waar geen dag hetzelfde is. Je werkt binnen een 

team van enorm bevlogen en sociale professionals en krijgt veel ruimte om jezelf 

te ontwikkelen. Solliciteren kan vanaf 18 februari tot 12 maart via B3net. De 

gesprekken vinden plaats van 12 maart tot 6 april. 
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