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Aansluitend profiel: Welzijn en Samenleving/ Zorg GGZ/Zorg GZ/ Jeugd 

 

Omschrijving van de organisatie 

Per 1 januari 2020 werken MEE Plus en Vivenz samen als één organisatie (MEEVivenz) op het vlak 

van maatschappelijke ondersteuning. Per 1 januari 2021 is ook MEE Gelderse Poort onderdeel 

van MEEVivenz. Met deze gebundelde krachten, zet MEEVivenz zich in voor sociale thema’s zoals 

armoede, samenleven, opvoeding, werk en dagbesteding, ontwikkeling, (mantel)zorg en 

eenzaamheid. 

Ons werkgebied omvat 52 gemeenten in de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Brabant 

Noord, Drechtsteden, Midden-Holland, de Zuid-Hollandse Eilanden, regio Arnhem/ Nijmegen.  

MEEVivenz is een organisatie die zich inzet voor een sterke samenleving. MEEVivenz heeft de 

volgende missie: 

Met elkaar werken aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet. 

De organisatie stelt inwoners, medewerkers en vrijwilligers voorop en verliest de 

maatschappelijke meerwaarde niet uit het oog. Dit doen we door een organisatie te zijn waarop 

men kan vertrouwen door de ontwikkeling van cliënten en medewerkers te stimuleren en door 

een organisatie te zijn die vooral ‘doet’. Vertrouwen, Ontwikkelen en Doen zijn onze 

kernwaarden. 

Omschrijving van de leerwerkgemeenschap 

De Sociale Basis van MEEVivenz bestaat uit verschillende lokale sociale wijkteams en uit teams die 

specifieke (welzijns-)diensten verlenen, zoals sociaal-juridische dienstverlening of 

vrijwilligersondersteuning. De inhoud van de stage wordt door jou en de stagebegeleider, afgestemd 

op de eisen van de opleiding en jouw individuele leerdoelen. 

 

De jaarstage is opgebouwd uit vier fases: 

1. Oriëntatiefase. 

2. Voorbereidende fase hulp- en dienstverlening. 

3. Werken in relatieve zelfstandigheid; hulp en dienstverlening aan cliëntsystemen. 

4. Professionaliteit en professionalisering. 
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Vanuit het team wordt de mogelijkheid geboden om bij het hele primaire hulpverleningsproces 

betrokken te raken. In het begin zal dit oriënterend zijn en kan jij meelopen met collega’s binnen het 

team. Later wordt van jou verwacht dat jij zelfstandig gesprekken aangaat met cliënten en (afhankelijk 

van de functie) een eigen caseload opbouwt. Daarbij wordt gekeken naar de aard van de problematiek 

en de cliënten. In het begin zal jij daarbij zoveel mogelijk directe coaching ontvangen van jouw 

stagebegeleider. In de tweede fase van de stage wordt naar zelfstandigheid toegewerkt en zal de 

coaching meer op afstand plaatsvinden en meer gericht zijn op jouw specifieke leerdoelen. Naast het 

voeren van gesprekken met cliënten, wordt jou de gelegenheid geboden alle facetten van het werk 

mee te maken en ervan te leren. Aan het eind van de stage wordt verwacht dat jij alle voorkomende 

werkzaamheden zelfstandig kunt uitvoeren. 

 

Profiel van de student:  

• Een enthousiaste sociaal werker in spe die gelooft in de eigen kracht van mensen. 

• Jij wil mensen verder helpen door naast hen te staan en samen op te trekken in het zoeken 

naar oplossingen. 

• Jij ziet de mens achter zijn of haar problematiek met behalve tekortkomingen, ook de unieke 

talenten.  

• Beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 

 

Specifieke eisen: HBO 3e jaars studenten 

Aantal stageplaatsen: 6 

Stagevergoeding: ja 

 

Sollicitatieprocedure 

Start van de stage: 1 september 2022 

Proces van solliciteren: Solliciteren kan vanaf woensdag 16 februari tot 28 februari via de website: 

www.meevivenz.nl/onze-vacatures/ en een mail met jouw motivatiebrief en CV naar Eline Bouwman 

(a.bouwman@hr.nl)  De gesprekken zullen plaatsvinden plaats van maandag 7 maart tot vrijdag 25 

maart. 

 

 

Contactpersoon Hogeschool Rotterdam 

Eline Bouwman 

Coördinator jaar 3 

a.bouwman@hr.nl 
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