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VACATURE LEERWERKGEMEENSCHAP MIDDIN september 2022 

 
Middin 
Burgemeester Elsenlaan 170 
2288 BH Rijswijk 
www.middin.nl 
 
Contactpersoon vanuit Middin: Nathalie de Held 
Mail: stagebureau@middin.nl  

 

Aansluitend profiel: Zorg en eventueel W&S. 

 

Omschrijving van de organisatie 

Middin ondersteunt mensen met een beperking bij het leiden van hun eigen leven volgens eigen wensen en 

toekomstbeelden, in en met de samenleving. 

We leveren zorg op meer dan 180 locaties in regio Haaglanden en Rotterdam en omgeving. 

Dit doen we door zorg te bieden in wonen (intramuraal, groepswonen, kleinschalig wonen en individueel wonen, 

ambulante begeleiding, werk en dagbesteding, jeugd en gezin en behandeling. 

Vacature op locatie: 

Woonvoorziening Boermarke 

 
Motiveer jij onze cliënten om hun eigen keuzes te maken? En begeleid jij onze cliënten om een zo zelfstandig 
mogelijk leven te kunnen leiden? Dan ben jij de stagiair die wij zoeken voor woonvoorziening Boermarke in 
Rotterdam. Alle 26 cliënten hebben gedurende hun leven hersenletsel opgelopen. Daarnaast kan er sprake zijn 
van bijkomende problematiek. De hulpvragen zijn divers en de nadruk van jouw rol ligt op het bieden van 
passende begeleiding. 
 

http://www.middin.nl/
mailto:stagebureau@middin.nl
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Wat is er te doen? 
In het kort gezegd ga je als persoonlijk begeleider aan de slag. Je maakt ondersteuningsplannen voor 4 cliënten, 
monitort de voortgang en stelt bij. Daarnaast bied je cliënten ondersteuning op maat bij alle facetten van het 
leven: wonen, werken en vrije tijd. En verder: 

• werk je nauw samen met collega’s en kijken jullie samen naar wat goed gaat en beter kan binnen de locatie; 

• ondersteun je cliënten individueel op afspraak in de eigen woning en in groepsverband in het trefpunt 

Je loopt stage in een toegewijd en betrokken team dat uit ongeveer 20 collega's bestaat. Openheid en een 
positieve sfeer staan in ons team voorop waardoor er goed wordt samengewerkt. Wij houden elkaar scherp om 
zo elke dag de beste ondersteuning te leveren aan onze cliënten. 
Woonvoorziening Boermarke ligt in de Rotterdamse wijk Crooswijk. 

 
Profiel van de student: 

- Je bent 3e jaars student  
- Je wilt graag leren en bent initiatiefrijk 
- Je hebt lef en durft op dingen af te stappen 
- Je kunt vrij autonoom werken 
- Je houdt van onverwachte situaties 
- Je hebt een kritische en onderzoekende houding 
- Je werkt oplossingsgericht en gaat zelf op zoek naar kansen en mogelijkheden 
- Je houdt van het contact met mensen en hebt daarin een proactieve houding 

 
Stagevergoeding: Stagiairs ontvangen stagevergoeding volgens de CAO GHZ.  
Start van de stage: september 2022 
 
Proces van solliciteren:  
Je kunt je aanmelden voor een stageplek via werkenbijmiddin.nl/stage. Solliciteren kan vanaf 16 februari tot 28 
februari. Stuur je motivatiebrief met CV daarnaast ook naar Carmen de Ruiter. De gesprekken vinden plaats 
vanaf 6 maart. 
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. 
Om stage te lopen binnen Middin is een vaccinatie Hepatitis B verplicht. De stagiair zal gevraagd worden om een 
kopie van de vaccinatie verklaring te overleggen bij het stageloket voordat de stageovereenkomst 
wordt opgemaakt. Uit deze vaccinatie verklaring dient minimaal aantoonbaar te zijn dat er, maximaal een 
halfjaar voor de aanvang van de stage, twee Hepatitis B-vaccinaties zijn uitgevoerd. De kosten voor de vaccinatie 
worden tijdens de duur van de stage vergoed. 
 
Contactpersoon Hogeschool Rotterdam 
Carmen de Ruiter,  c.m.g.de.ruiter@hr.nl), Museumpark 40, 3015 CX ROTTERDAM 
 

https://intranet.middin.nl/Werkproces/Medewerker/cao/Documents/CAO%20GHZ%202011-2014.pdf
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