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STAGIAIRE SOCIAL WORK 
 

LWG: PARNASSIA GROEP 
PROFIEL: GGZ 
 
Omschrijving van de organisatie 
Als stagiaire Social Work met het profiel GGZ bieden wij je de uitdagende 
mogelijkheid stage te lopen binnen de leerwerkgemeenschap (LWG) van Parnassia 
Groep. De zorgbedrijven Antes en Reakt zijn onderdeel van Parnassia Groep en 
stellen diverse stageplaatsen beschikbaar. Ga jij de uitdaging aan? 
 
PARNASSIA GROEP is een werkgever in de GGZ/ verslavingszorg. Wij behandelen 
patiënten met licht psychische klachten tot ernstige psychiatrische aandoeningen & 
verslavingsproblematiek. We werken bij Parnassia Groep met 15.000 collega’s, 
waarvan vele collega’s in opleiding.  
Wat je doet, doet ertoe! 
 
Wij hebben ruim 20 stageplaatsen beschikbaar, verdeeld over onderstaande 
afdelingen. 
 
Antes, Kliniek Poortmolen, Capelle aan den IJssel 
Hier komen patiënten met uiteenlopende psychische problemen voor klinische 
opname en behandeling. Er zijn stageplaatsen op verschillende afdelingen, 
waaronder een opname- afdeling en open en gesloten behandelafdelingen. 
 
Antes, Kliniek Rotterdam Alexander, Capelle aan den IJssel 
Deze kliniek biedt intensieve zorg aan patiënten met verslavingsproblematiek. Er zijn 
diverse afdelingen, oftewel de verschillende fases die een cliënt doorloopt, van detox 
tot stabilisatie en herstel. 
 
Antes, WMO, Rotterdam Zuid 
Dit team richt zich op kwetsbare mensen met als doel het voorkomen van terugval bij 
verslavings-, psychiatrische en eenzaamheidsproblematiek. Je gaat op bezoek bij 
mensen thuis of bij beschermd wonen locaties. Je wordt gekoppeld aan een 
casusregisseur. Deze heeft bij aanvang en afsluiting van het traject contact met de 
cliënt, stuurt de woonbegeleiders aan en coördineert de zorg- en dienstverlening.  
 
Antes, GGZ teams, diverse wijken in Rotterdam 
Deze teams werken vanuit verschillende woonwijken, met de achterliggende 
gedachte dat iemand het beste herstelt in zijn eigen omgeving. Je werkt in een 
multidisciplinair team, voert zorg- en behandeltaken uit en ondersteunt bij wonen en 
leven. 
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Antes, Forensische Zorg, Poortugaal 
Op deze afdeling worden cliënten vanuit een gedwongen kader opgenomen. Vanuit 
deze forensische verslavingsafdeling gaan cliënten terug de samenleving in. De 
behandeling richt zich dan ook met name op resocialisatie, met wat meer vrijheden 
voor de cliënt. 
 
Beschermd Wonen Forensisch, Rotterdam Zuid 
Deze woonvorm biedt plaats aan ruim 20 bewoners die naast psychische problemen 
ook met justitie in aanraking zijn gekomen. Vanuit deze hoofdlocatie kunnen cliënten 
doorstromen naar kleinere woonvormen tot maximaal 5 bewoners. 
 
Reakt 
Reakt helpt mensen met psychische problemen en/of een verslavingsachtergrond 
verder op weg in hun dagelijks leven. Reakt biedt begeleiding op verschillende 
vlakken, waaronder  het vinden van werk, het vergroten van het sociale netwerk of 
het leiden van een gezonder leven.  
  
Profiel van de student  
Heb jij affiniteit met mensen met psychische problemen? Ben jij enthousiast, 
leergierig en beschik je over een proactieve leerhouding? Dan is de LWG van 
Parnassia Groep mogelijk een interessante stageplaats voor jou! 
 
Het werk in de GGZ is divers en intens, maar kan ook confronterend en ingrijpend 
zijn. Wil jij in deze LWG aan de slag, ga dan bij jezelf na of jij stressbestendig en 
flexibel bent, tegen een stootje kunt en een goed reflecterend vermogen hebt. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Tijdens je stage word je begeleid door gediplomeerd werkbegeleiders. Zij houden 
rekening met je stageopdrachten, je competenties en je leerdoelen. Je krijgt een 
stagevergoeding volgens de CAO GGZ, deze bedraagt 343 euro bruto per maand. 
 
Sollicitatieprocedure 
Je dient uiterlijk 12 maart 2021 je sollicitatie in te dienen via B3 net. 
Heb je voorkeur voor een specifiek afdeling binnen de LWG, benoem dit in je 
sollicitatiebrief. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan bespreken we je 

eventuele voorkeur(en) verder. 
 

 

 


