VACATURE STAGE-LEERWERKGEMEENSCHAP DERDEJAARS STUDENTEN SOCIAL WORK
Laurens, locatie Stadzicht, in samenwerking met locatie Borgsate en de Wilgenborgh.
Omschrijving van de organisatie- leerwerkgemeenschap
Over Laurens
Laurens is de grootste aanbieder van wonen, diensten en zorg in Rotterdam en omstreken. Een
sterke, professionele zorgorganisatie met een kleinschalige aanpak, dicht bij mensen in de buurt waar
zij wonen. Laurens biedt thuiszorg, revalidatie, verpleeghuiszorg en zorg in de laatste levensfase. We
bieden zorg en dienstverlening die met onze klanten meegroeit, in iedere levensfase. Uitgebreide
informatie is terug te vinden op de website www.laurens.nl
Over Stadzicht, Borgsate en de Wilgenborgh
Laurens Stadzicht is een gespecialiseerde woonzorglocatie voor ouderen met dementie. De locatie is
gelegen in een parkachtige omgeving aan de rand van Overschie. De open (momenteel door covid-19
gesloten) afdelingen en de inrichting van Stadzicht zorgen voor een warme, gemoedelijke en
huiselijke sfeer. Stadzicht kent verschillende specialismen zoals observatie, intensieve zorg,
kleinschalig groepswonen en dagbehandeling.. Ook Laurens Borgsate is een gespecialiseerde
woonzorglocatie. Hier wonen naast ouderen met dementie, ook ouderen met meer somatisch
bepaalde problematiek. Deze locatie is prachtig gelegen aan een mooie singel in Schiebroek.
Laurens De Wilgenborgh is een woonzorglocatie voor ouderen aan de ringdijk in de wijk Schiebroek.
De Wilgenborgh biedt een prachtig uitzicht over de Bergsche Plassen. De locatie kenmerkt zich door
de warme en sfeervolle ambiance. Onze medewerkers hechten veel belang aan persoonlijke
aandacht en service.
Op alle drie de locaties is aandacht voor een eigen invulling van het leven van de bewoners,
afgestemd op wensen en mogelijkheden het vertrekpunt.
Bereikbaarheid:
Stadzicht is te bereiken met tram 25, of eventueel metrolijn E/Melanchtonweg (al dan niet aangevuld
met tram 25, een halte verder, richting SFG). Borgsate en De Wilgenborgh te bereiken met tram 25, of
eventueel metrolijn E/Melanchtonweg aangevuld met tram 25 richting Schiebroek.
Wat verwachten we van de kandidaat
• Een enthousiaste en ambitieuze houding;
• affiniteit met de doelgroep ouderen al dan niet met een vorm van dementie;
• creativiteit, ook in het vinden van oplossingen;
• initiatief nemen, aanpakken en ondernemerschap, ook tav je eigen leerproces;
• integer om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie;
• goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• je werkt projectmatig, waarbij een eigen aandachtsgebied of dienst centraal staat;

•
•
•
•

een teamplayer;
je hebt coachende vaardigheden in het motiveren en ondersteunen van collega’s/ vrijwilligers;
je hebt een ondernemende houding en vindt het leuk te netwerken en je vak verder te profileren;
je beschikt vanzelfsprekend over een cliëntgerichte houding.

Aantal stageplaatsen voor derdejaars studenten: 3 voor februari
Taakomschrijving / werkzaamheden Student
• Herkennen van de verschillende ziektebeelden, hoe om te gaan met gedrag dat voortvloeit uit
de combinatie van levensloop, wensen/behoeften en de betreffende ouderdomsproblematiek
en dus ook achterhalen hoe die aspecten er uit zien bij de verschillende cliënten.
• Bieden en ontwikkelen van groepsactiviteiten naar desbetreffende (sociaal, mentaal en
fysieke) problematieken. Waar muzisch agogische methodieken een onderdeel kunnen zijn en
het bieden van individuele trajecten bij cliënten.
• Contact leggen met andere disciplines in de organisatie, zoals psychologen, maatschappelijk
werkers etc. Bezien waar er mogelijkheden zijn tot samenwerking en dat ook eventueel
vormgeven.
• Een actieve rol hebben in het multidisciplinaire overleg of omgangsoverlegen.
• Onderzoeken waar er iets ontwikkeld kan worden van toegevoegde waarde voor de cliënten in
de organisatie en dit ook uitproberen/onderzoeken en implementeren bij de psycholoog.
• Los van de profileringseisen vanuit de opleiding zouden we ook graag zien dat er tegen het
einde van de stage een presentatie wordt verzorgd aan de hand van de opgedane ervaringen
(met ook aanbevelingen) en van de ontwikkelde innovatie.
Stage uren voor studenten in de praktijk:
Werkdagen/tijden in overleg. Om de week op woensdagmiddag intervisie met Gz-psychologe
Annemarie Zoete.
Start en duur van de stage: Februari 2022 tot februari 2023
Stagevergoeding: Ja
Sollicitatieprocedure
Proces van solliciteren: Solliciteren kan vanaf 26 november. Stuur je motivatiebrief met CV.
De gesprekken vinden plaats vanaf 6 december.
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken zullen binnen de
maatregel van covid-19 plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de kleurcode op locatie. Optie hierbij is
online via een google meet.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure is te vinden in de
vacature in teams.

