
         
 

Wie zijn wij? 

PPMO Frontlijn is onderdeel van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente 

Rotterdam en heeft twee innovatieplatforms; in Delfshaven (Noordoever) en in IJsselmonde 

(Zuidoever). Daarnaast heeft PPMO Frontlijn ook een aantal projecten.  

 

Wat doen wij? 

Samen werken aan groei door het aanleren van vaardigheden staat bij PPMO Frontlijn voorop. PPMO 

Frontlijn is en heeft geen loket, medewerkers gaan de wijk in om de Rotterdammer in een kwetsbare 

positie (thuis) te begeleiden. De praktijk is leidend; we werken aan stressreductie, proberen zo goed 

mogelijk naar mensen te luisteren en aandacht te hebben voor hun individuele situatie.  

 

In opdracht en soms op eigen initiatief zoeken we naar nieuwe oplossingen voor maatschappelijke 

vraagstukken. PPMO Frontlijn ontwikkelt in de projecten en platforms methodieken of werkwijzen, die 

meestal via (wetenschappelijk) onderzoek worden getoetst op effectiviteit en ook worden erkend. 

 

Meer informatie over Frontlijn vind je op: Gemeente Rotterdam / Frontlijn. 

 

 

 

Innovatieplatforms en de projecten profiel W&S 

 

Innovatieplatforms 

In de gebieden IJsselmonde en Delfshaven zijn de innovatieplatforms. De innovatieplatforms werken 

stadsbreed. Hier worden vraagstukken verkend of pilots uitgevoerd die (nog) niet als zelfstandig 

project werken. Gevraagde projecten komen vanuit verschillende hoeken maar meestal vanuit de 

gemeente. 

 

Wat houdt de stage in bij een innovatieplatform? 

• Je hebt intensief contact met de Rotterdammer waardoor je een realistisch beeld krijgt van de 

complexe problematiek waar veel bewoners mee te maken hebben. Rotterdammers in een 

kwetsbare positie behoren tot diverse doelgroepen met verschillende culturele achtergronden: 

gezinnen, alleenstaande ouders, kinderen en jongeren. 

• Samen met een medestudent ga jij op huisbezoek*, met Rotterdammers naar instanties en 

aan de slag met alles wat daarbij komt kijken. 

• Je bent verantwoordelijk voor je eigen casussen, onder intensieve begeleiding van een 

ervaren Frontlijncoach die eindverantwoordelijk is. 

• Je coacht Rotterdammers in gedragsverandering en je leert hen vaardigheden aan. En zorgt 

dat zij de juiste ondersteuning krijgen zodat hun situatie verbetert. 

• Je maakt hierbij gebruik van een systeemgerichte aanpak. 

• Je brengt het formele en informele netwerk van de Rotterdammer in kaart en bevordert de 

samenwerking binnen dit netwerk. 

• Je past samen met de Rotterdammers als het nodig is het opgestelde plan van aanpak aan. 

 

*Let op! Vanwege de corona maatregelen hebben we momenteel zo min mogelijk fysiek face to 

face contact met de Rotterdammer en gaan we tot nader order ook niet op huisbezoek. Het 

contact met hen verloopt veelal via (video)bellen.  

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/frontlijn/


 

Wie zoeken wij? 

Voor deze stageplek bij de innovatieplatforms zijn wij op zoek naar derdejaars studenten HBO Social 

Work, Toegepaste Psychologie, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Juridische 

Dienstverlening of Sociaal Pedagogische Hulpverlening. De minimale duur van de stage is 20 of 40 

weken, minimaal 28 uur per week. 

 

Wil jij wat betekenen voor de Rotterdammer in een kwetsbare positie? Werk je graag met mensen die 

zich in een moeilijke situatie bevinden en wil jij een bijdrage leveren aan het versterken van hun 

vaardigheden om uit die moeilijke situatie te komen? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

Wij verwachten van je dat je zelfstandig aan de slag gaat. Het team van professionals staat altijd klaar 

om je te begeleiden. Je werkt mee aan nieuwe, innovatieve werkwijzen, werkt goed samen met 

collega’s en bent niet bang om fouten te maken. 

 

Regelmatig vindt er coaching on the job plaats waardoor wij een realistisch beeld krijgen van hoe jij in 

de praktijk acteert en je kunnen voorzien van gerichte feedback. Door een stage bij PPMO Frontlijn 

word je gedwongen om je eigen visie te ontwikkelen op het werk en ervaar je hoe complex het werk 

binnen het sociale domein kan zijn.  

 

 

 

#Lifegoals profiel JEUGD 

Lifegoals zet zich in voor jongeren die een opleiding volgen aan het ROC Albeda en financiële 

problemen hebben. We benaderen en ondersteunen hen op allerlei leefgebieden. Daarnaast gaan we 

op deze school voorlichting geven in het kader van armoedepreventie.  

 

Wat houdt de stage in bij #LIFEGOALS? 

• Je hebt intensief contact met studenten op het Albeda waardoor je een realistisch beeld krijgt van 

de problematiek waar deze studenten mee te maken hebben. Je coacht de studenten in 

gedragsverandering en je leert hen vaardigheden aan. En zorgt dat zij de juiste ondersteuning 

krijgen zodat hun situatie verbetert. 

• Je werkt mee aan schuldenpreventie door workshops en lessen te verzorgen op het Albeda. 

• Naast het coachen van studenten op het Albeda, zal je ook de Rotterdammer coachen. 

• Samen met een medestudent ga jij op huisbezoek*, met Rotterdammers naar instanties en aan de 

slag met alles wat daarbij komt kijken. 

• Je bent verantwoordelijk voor je eigen casussen, onder intensieve begeleiding van een ervaren 

Frontlijncoach die eindverantwoordelijk is. 

• Je maakt hierbij gebruik van een systeemgerichte aanpak. 

• Je brengt het formele en informele netwerk van Rotterdammers in kaart en bevordert de 

samenwerking binnen dit netwerk. 

• Je past samen met de Rotterdammer als het nodig is het opgestelde plan van aanpak aan. 

 

 

*Let op! Vanwege de corona maatregelen hebben we momenteel zo min mogelijk fysiek face to 

face contact met de Rotterdammer en gaan we tot nader order ook niet op huisbezoek. Het 

contact met hen verloopt veelal via (video)bellen.  

 

Wie zoeken wij? 



Voor deze stageplekken zijn wij op zoek naar derdejaars studenten HBO Sociaal Juridische 

Dienstverlening, Social Work en Toegepaste Psychologie. De minimale duur van de stage is 5 of 10 

maanden, minimaal 28 uur per week.  

 

Bij 10 maanden stage krijg je de eerste 5 maanden begeleiding vanuit PPMO Frontlijn en de overige 5 

maanden neemt het Albeda dit over. Hierdoor krijg je twee verschillende stagebegeleiders. Wel 

zorgen wij natuurlijk voor een goede overdracht, zodat je fijn stage kunt lopen.   

 

Wil je eerst meer informatie over de stage? 

Kijk voor meer informatie en wat wij doen op onze Instagram: lifegoals.albeda 

 

 

Reyeroord/Aardgasvrij profiel W&S 

Nederland heeft met vele landen in de wereld het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Met dat 

akkoord moet de opwarming van de aarde worden tegengegaan. De regering heeft naar aanleiding 

hiervan besloten dat Nederland in 2050 aardgasvrij zal zijn. Dat lijkt ver weg maar er zal heel veel 

werk verzet moeten worden om deze datum te kunnen halen. Reyeroord is in Rotterdam één van de 

eerste wijken waar gestart wordt. In Reyeroord wordt stadsverwarming aangelegd als alternatief voor 

aardgas. Dit betekent dat restwarmte vanuit fabrieken in de Rotterdamse Haven via een stelsel van 

leidingen naar Rotterdamse woningen en bedrijven gebracht wordt, om deze woningen te kunnen 

verwarmen en van warm water te voorzien. 

 

Naast dat hier veel bij komt kijken op het gebied van stadsontwikkeling hebben de plannen ook een 

grote impact op de bewoners van de stad. Hoe zit het bijvoorbeeld met de betaalbaarheid van de 

plannen? Wat moeten ze zelf gaan betalen, en hoe houden we het betaalbaar voor mensen met een 

lager inkomen of schulden? Gelukkig zijn er mogelijkheden en oplossingen die wij de bewoners 

kunnen bieden.   

 

Binnen het Reyeroord/Aardgasvrij project gaan wij in gesprek met Rotterdammer. We informeren en 

vragen naar ideeën en ervaringen van de bewoners zelf. Tijdens dit contact signaleren we op 

problematiek rondom verschillende leefgebieden zoals huisvestiging, financiën en opvoeding, het 

geen PPMO Frontlijn veel ervaring mee heeft. Op deze manier hebben we een unieke ingang om met 

mensen in contact te komen en verder te helpen door het aanleren van benodigde vaardigheden. 

 

Wat houdt de stage in bij Reyeroord/Aardgasvrij? 

Als stagiair op dit project ga je het gesprek met de bewoners aan over het onderwerp duurzaamheid 

en stadsverwarming. Vervolgens pakken we hulpvragen breed op en starten we een intensief traject 

waarin we de bewoner één keer per week zien en begeleiden. Tijdens deze begeleiding staat het 

aanleren van vaardigheden centraal zodat we de zelfredzaamheid kunnen vergroten.  

 

Naast het begeleiden van bewoners is Reyeroord/Aardgasvrij een nieuw project binnen een actueel 

en nieuw probleemstuk. Hierdoor staat innoveren en pionieren bij ons hoog in het vaandel. Er wordt 

naast het begeleiden van bewoners dan ook gevraagd om mee te denken met het verder opzetten 

van het project. Interesse in projectmatig werken en duurzaamheid zijn dan ook een pré.  

 

• Je begeleidt bewoners op een outreachende manier door middel van huisbezoeken*. 

• Je biedt ondersteuning bij het oplossen van problemen en je coacht bewoners 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. 

https://www.instagram.com/lifegoals.albeda/


• Naast de genoemde leefgebieden komen tijdens de huisbezoeken en groepsbijeenkomsten ook 

de volgende specifieke thema’s aan bod, zoals duurzaamheid, communicatie, leefstijl, 

huishouden, administratie, en taalstimulering. 

• Je rapporteert en evalueert de begeleiding.  

• Je neemt deel aan intern en extern overleg. 

• Je denkt mee over onze werkwijze en ontwikkelingen binnen het project.  

 

*Let op! Vanwege de corona maatregelen hebben we momenteel zo min mogelijk fysiek face to 

face contact met de Rotterdammer en gaan we tot nader order ook niet op huisbezoek. Het 

contact met hen verloopt veelal via (video)bellen. 

 

Wie zoeken wij? 

Voor deze stageplekken zijn wij op zoek naar derdejaars studenten HBO social work, Toegepaste 

Psychologie, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Juridische Dienstverlening. De 

minimale duur van de stage is 20 of 40 weken, minimaal 28 uur per week. 

 

Wil jij wat betekenen voor bewoners in een kwetsbare positie en energietransitie van Rotterdam? 

Werk je graag met mensen die zich in een moeilijke situatie bevinden? En wil jij een bijdrage leveren 

aan het versterken van hun vaardigheden om uit die moeilijke situatie te komen? Dan zijn wij op zoek 

naar jou!  

 

Wij verwachten van je dat je zelfstandig aan de slag gaat. Het team van professionals staat altijd klaar 

om je te begeleiden. Je werkt mee aan nieuwe, innovatieve werkwijzen, werkt goed samen met 

collega’s en bent niet bang om fouten te maken. 

 

Regelmatig vindt er coaching on the job plaats door onze professionals en je vaste begeleider 

waardoor wij een realistisch beeld krijgen van hoe jij in de praktijk acteert en je kunnen voorzien van 

gerichte feedback. Door een stage bij Frontlijn word je gedwongen om je eigen visie te ontwikkelen op 

het werk en ervaar je hoe complex en veelzijdig het werk binnen het sociale domein kan zijn.  

 

 

 

Docent Hogeschool Rotterdam: Ester oosterveen e.h.oosterveen@hr.nl  
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