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VACATURE LEERWERKGEMEENSCHAP DOEL DELFLAND 

Omdat iedereen mee moet kunnen doen! 

 

Doel Delfland 

Sint Jorisweg 2 

Delft 

https://www.werkenbijggzdelfland.nl/stages/ 

 

Gioia Zoutewelle 

stages@ggz-delfland.nl 

 

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

 

Omschrijving van de organisatie 

Bij DOEL Delfland helpen we mensen met relatief eenvoudige, ernstige of meerdere psychische 

stoornissen in de regio’s Rijnmond en Haaglanden. Dagelijks zorgen wij ervoor dat cliënten stukje bij 

beetje de regie over hun leven weer in eigen handen nemen. Dit doen we uiteraard niet alleen, maar 

dit is het uiteindelijke doel van al onze collega’s. Kom jij als stagiair bij ons een kijkje nemen?  

 

Bij DOEL Delfland denken we in mogelijkheden, we helpen mensen het leven weer op te pakken en 

samen met anderen actief bezig te zijn. We bieden begeleiding bij dagbesteding of naar werk. We 

bieden woonbegeleiding bij mensen thuis of in onze beschermde woonvorm. Bij GGZ Delfland zijn wij 

een inclusieve werkgever, wat inhoudt dat wij niet alleen voor onze cliënten zorgen, maar ook voor 

onze collega’s en uiteraard voor jou als stagiair! 

Komend schooljaar starten we met een leerwerkgemeenschap bij Doel Delfland. Je krijgt bij ons de 

gelegenheid om mee te kijken, leren en werken in de praktijk. Ook zijn wij erg benieuwd naar de 

ideeën die jij meebrengt. Daarom ben jij van harte welkom bij ons! Mogen wij voor jou zorgen? 

 

Omschrijving van de leerwerkgemeenschap 

Als social work student zal je stage lopen binnen Doel Delfland. De specifieke invulling van je 

takenpakket wordt bij aanvang van je stage met je besproken, maar je kan voor deze tweede ronde 

alvast nadenken over de volgende mogelijkheden: 

 

• Zorg- en activeringscoach: het begeleiden van cliënten die een WMO-indicatie hebben voor 

individuele begeleiding. De begeleiding bestaat uit hulp bij problematiek op verschillende 

levensgebieden, veelal op gebied van wonen, administratie, huishouden en dagbesteding. Je gaat 

bij cliënten op huisbezoek.  

Mogelijk in Schiedam 

 

• Preventiemedewerker/trainer jeugd: 

Als preventiewerker/trainer ben je betrokken bij de uitvoering van ons preventieprogramma. In 

verschillende gemeenten bieden we trainingen aan jeugdigen op scholen en in de buurt. Onze 

trainingen zijn gericht op het versterken van de weerbaarheid en het voorkomen van ernstige 

problematiek. We trainen daarnaast leerkrachten in het signaleren van psychische problematiek 

Mogelijk in: Delft 
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Geef in je motivatie aan naar welk onderdeel en locatie je voorkeur uitgaat. Als je geen voorkeur 

aangeeft zullen wij je sollicitatie voorleggen aan de afdeling die wij het meest passend vinden. 

• Je studeert hbo social work 

• Je hebt affiniteit met onze doelgroepen 

• Je hebt oog voor detail en werkt precies 

• Je bent flexibel en hebt een zelfstandige en proactieve houding 

• Het lijkt jou leuk om in een team samen te werken, want dat is voor ons erg belangrijk 

Totaal aantal stageplaatsen: 7 

Stagevergoeding: € 343,-   

 

Sollicitatieprocedure 

Start van de stage: 1 september 2021 

Proces van solliciteren: solliciteren kan via de link op de website: 

https://www.werkenbijggzdelfland.nl/vacatures/  

 

Sollicitatie-procedure vanuit de hogeschool: Solliciteren tussen 21 en 28 mei via B3net.  

Deadline: 28 mei 2021   

 

Contactpersoon Hogeschool Rotterdam 

Claudine van Boxtel 

Hogeschooldocent / LWG docent 

c.c.a.van.boxtel@hr.nl 

ma, di, do, vr 
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