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Aansluitend profiel: GGZ 

Omschrijving van de organisatie 

In een huis van bewaring verblijven verschillende typen gedetineerden. Vaak zijn het verdachten van 

een misdrijf die in afwachting zijn van veroordeling of vrijspraak. Deze categorie is naar de letter van 

de wet op dat moment onschuldig totdat de rechter eventueel anders oordeelt en verblijft in 

preventieve hechtenis. Ze wordt ondergebracht in een huis van bewaring dat zo dicht mogelijk 

gelegen is bij de rechtbank waar de strafzaak zal voorkomen. Wanneer ze worden veroordeeld tot een 

gevangenisstraf worden zij meestal overgebracht naar een gevangenis. Veroordeelden van een 

misdrijf zitten hun straf uit in een huis van bewaring als die relatief kort is of als er plaatsgebrek is in 

een gevangenis. 

Het detentie- en re-integratie (D&R)-proces binnen de penitentiaire inrichtingen is erop gericht de 

juiste informatie boven te halen en de kansen, mogelijkheden en risico’s van gedetineerden tijdig in 

beeld te krijgen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de 5 basisvoorwaarden (werk en inkomen, 

onderdak, zorg, schuldenaanpak en identiteitsbewijs). 

Omschrijving van de leerwerkgemeenschap 

Als stagiair in het re-integratiecentrum (RIC) begeleid je gedetineerde burgers bij het organiseren 

van de regelzaken op de vijf leefgebieden: werk/inkomen, huisvesting/onderdak, schulden, zorg en 

ID-bewijs. Daarnaast heeft de stagiair nauw contact met ketenpartners op het gebied van re-

integratie zoals gemeenten, penitentiaire inrichtingen en overige (lokale) ketenpartners.  

Taken: 

• het adviseren en begeleiden van gedetineerde burgers om deze ondersteuning te bieden in de
voorbereiding op hun re-integratie in de maatschappij.

• Het bijhouden van veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving op de vijf leefgebieden
en bespreken wat dit betekent voor de werkwijze van het re-integratiecentrum.

• Het motiveren, instrueren van gedetineerde burgers bij het organiseren van hun regelzaken op
de 5 leefgebieden.

• Overleg en communicatie met de coördinator RIC, medewerkers en ketenpartners.

• Organiseren en plannen van eigen werkzaamheden

• Het registreren van activiteiten t.b.v. het monitoren van de werkzaamheden in het re-
integratiecentrum en dit bespreken in het team.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevangenis
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Profiel van de student: 
Jij kunt je goed inleven in de mensen met wie je werkt, waarbij je begrijpt dat iedereen anders is en 
een andere benadering nodig heeft. Daarnaast is het belangrijk dat je duidelijk bent in je 
communicatie, maar tegelijkertijd een open, eerlijke en ondersteunende houding aanneemt. Je laat 
zien dat je mensen verder wilt helpen en toont hierbij je betrokkenheid, waarbij je doet wat je belooft. 
Daarnaast ben je flexibel en sta je stevig in je schoenen: je begrijpt dat een rustige situatie in een 
mum van tijd kan omslaan en treedt op zulke momenten daadkrachtig op.  

Specifieke eisen:  

Je kunt alleen stage lopen bij DJI als je staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling en je minimaal 

18 jaar bent. Er kan aan je worden gevraagd om een Verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen 

Aantal stageplaatsen: 

3 

Stagevergoeding:  

€628,- per 40 uur per maand 

Deze stagevergoeding is gebaseerd op een vijfdaagse werkweek, waarbij wordt uitgegaan van 40 uur 

stage (5 dagen van 8 uur) per week. Bij een stage van minder dan 40 uur per week, wordt de 

stagevergoeding berekend naar evenredigheid van het aantal afgesproken uren. 

Sollicitatieprocedure 

Start van de stage: September 

Proces van solliciteren:  

Solliciteren kan vanaf 18 februari tot 12 maart. Plaats je motivatiebrief met CV in b3-net. 

De gesprekken vinden plaats van 12 maart tot 6 april. 

Meer informatie? Neem dan contact op met Eline Bouwman 

(a.bouwman@hr.nl) docent Social Work 

mailto:a.bouwman@hr.nl

