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Moeders van Rotterdam 

Achtergrond 

Het programma Moeders van Rotterdam richt zich op zeer kwetsbare zwangere vrouwen en 
heeft tot doel de kansen op een gezonde zwangerschap en kraamperiode met een goede 
start voor het kind te vergroten. Zeer kwetsbaar betekent een combinatie van medische en 
niet- medische risico’s die elkaars werking versterken en effectieve zorg en zelfregie 
belemmeren. Doel van het programma is een effectieve bewezen interventie te ontwikkelen 
die erin slaagt deze vrouwen daadwerkelijk te helpen en ingebed kan worden in de 
werkwijze van stedelijke zorginstellingen en de wijkteams. 

Waarom is ingrijpen noodzakelijk 

Wetenschappelijke studies tonen aan dat zeer kwetsbare zwangere vrouwen meer kans 
hebben op ongunstige zwangerschapsuitkomsten, gezondheidsproblemen van de moeder 
en een verstoorde ontwikkeling van het kind. Daarnaast ervaren deze moeders na de 
geboorte vaker problemen met zorg en opvoeding van het kind. Het resultaat is een 
bovengemiddeld ingrijpen van Jeugdzorg en Kinderbescherming in deze gezinnen en 
blijvend verminderd cognitief functioneren, psychische problemen, obesitas, diabetes en 
hart- en vaatziekten bij de kinderen op latere leeftijd. Om de kansen voor deze kinderen op 
een acceptabel niveau te brengen is het noodzakelijk deze vrouwen tijdens en na de 
zwangerschap intensief te ondersteunen. 

Specifieke werkzaamheden 

✓ Je begeleidt (aanstaande) moeders op een outreachende manier, door middel van

huisbezoeken.

✓ Je biedt ondersteuning bij het oplossen van problemen, je coacht moeders op de

diverse leefgebieden; waaronder wonen, werk en inkomen, gezondheid en

hulpverlening, opvoeding, scholing, sociaal functioneren, veiligheid en criminaliteit.

✓ Je biedt duurzame begeleiding door mensen vaardigheden aan te leren

✓ Naast de genoemde leefgebieden komen tijdens de huisbezoeken en

groepsbijeenkomsten ook de volgende specifieke thema’s aan bod, zoals gezonde

zwangerschap, babyverzorging, leefstijl, huishouden, administratie, voorschoolse

activiteiten en taalstimulering.
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✓ Je rapporteert en evalueert de begeleiding.

✓ Je neemt deel aan intern en extern overleg.

✓ Je denkt mee over onze werkwijze en ontwikkeling.

Omschrijving van de organisatie Bureau Frontlijn 

Ben jij op zoek naar een uitdagende stage en wil jij op een vernieuwende manier 
hulpverlenen? Voel jij compassie voor mensen uit alle verschillende lagen en culturen van 
de bevolking? Sta jij graag met je voeten in de modder en wil je daarbij goed begeleid 
worden? Frontlijn biedt jou die kans! 

Voor iedere stageplek geldt dat je bij mensen thuiskomt (gedurende de Corona crisis kan dit 
afwijken) en met hen samenwerkt aan het behalen van opgestelde doelen. De professional 
neemt de intake af en stelt een plan van aanpak op. Het plan van aanpak is de basis voor 
het begeleidingstraject. Tijdens dit traject coach je de cliënt op een of meerdere 
leefgebieden. Door het aanleren van vaardigheden worden ze klaargestoomd om zaken zelf 
(weer) op te kunnen pakken. Je kunt denken aan gebreken in de woning, zoeken naar werk, 
ondersteunen bij gezondheidsproblemen, opvoed- en onderwijsondersteuning, vergroten 
sociaal netwerk en verbeteren van de veiligheid in huis. 

Frontlijn is een ontwikkelclub voor nieuwe methodieken op het gebied van duurzame 
armoedebestrijding van de gemeente Rotterdam. Het aanleren van vaardigheden is hierbij 
een heel belangrijk onderdeel. Een project heeft een aantal teams en een team bestaat uit 
vier tot zes studenten die door een Frontlijncoach worden aangestuurd en begeleid. Je hebt 
5 tot 10 gezinnen in je caseload. Van je werkzaamheden houd je verslaglegging bij in 
digitale dossiers voor methodische verantwoording. Samen met een medestudent vorm je 
een koppel. Er zijn vele momenten van begeleiding, zoals een dagelijkse briefing en 
debriefing, casusoverleg, persoonlijke ontwikkelgesprekken, coaching on the job etc. De 
Frontlijncoach is te allen tijde eindverantwoordelijk. 

Omschrijving van de leerwerkgemeenschap (LWG) 

Met de leerwerkgemeenschap worden de werelden van de praktijk en school meer bij elkaar 
gebracht. Door samen met jou te kijken naar waar de behoefte ligt voor het koppelen van de 
theorie aan de praktijk, wordt er gewerkt aan jouw ontwikkeling tot young professional. 



Eén maal per week is er een docent van school aanwezig om groepsgewijs aan dit proces 
vorm te geven. Deze groep bestaat uit studenten, stagedocent en stagebegeleiders. Jij als 
student hebt grote invloed op de inhoud en werkwijze van de leerwerkgemeenschap. 

Een impressie van de leerwerkgemeenschap bij Innovatieplatform IJsselmonde/ Delfshaven: 
www.youtube.com/watch?v=rAUj8KdxQ6c. 
Reflectie op armoedebestrijding: Artikel Monitor Armoedebestrijding. 

Profiel van de student 

Als stagiair bij Frontlijn verwachten we een gezond boerenverstand. Daarnaast is het fijn als 
je kennis hebt over de sociale kaart, stedelijke problematiek en de doelgroep waarmee je 
gaat werken. Verder zijn we op zoek naar stagiairs die een brede kijk hebben, die denken in 
mogelijkheden en out of the box kunnen denken. Daarbij zijn initiatief, een kritische blik en 
doorzettingsvermogen belangrijk. Een positieve houding en motiverend kunnen werken zijn 
houdingsaspecten die we verwachten. We zoeken assertieve, flexibele en creatieve stagiairs 
die een zelfstandige houding hebben. 

Specifieke eisen: 

✓ De duur van de stage is, bij voorkeur, 40 weken, 28 uur per week, waarvan 4 uur

LWG

✓ Je volgt een hbo-opleiding in de richting Social Work profiel Jeugd

✓ Je hebt je propedeuse behaald, stage jaar 2 afgerond en minimaal 45 EC (excl.

Keuzevakpunten).

Stagevergoeding: € 250,- is op basis van 32 uur. En bij 28 uur is het naar rato. 

Sollicitatieprocedure 

Start van de stage: september 2021 

Proces van solliciteren: Stuur je motivatiebrief en CV tussen 18 februari 2021 en 12 maart 
2021 naar B3net. , motiveer daarin wat je reden is dat je bij 

Moeders van Rotterdam stage wil lopen en wat de reden is dat je bij een 
Leerwerkgemeenschap aan wil sluiten. 
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