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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 De Provenier. 
Cliënten wonen hier in een rustige en veilige omgeving met veel structuur.  
Er is 24 uursbegeleiding en dagbesteding op locatie, wat een geborgen woonplek geeft.  
Je ondersteunt de cliënten die bij ons wonen in hun dagelijkse leven en je organiseert de zorg en de 
begeleiding. Per cliënt is de zorg/ondersteuningsvraag anders. De werkzaamheden bestaan uit de 
uitvoer van de dagelijkse zorg/begeleiding, overstijgende (organisatorische) werkzaamheden die 
belangrijk zijn voor het goed laten draaien van een woonlocatie, verdere administratieve taken zoals het 
schrijven van ondersteuningsplannen en ondersteunen van het team in de uitvoer hiervan.  
De Provenier heeft per huiskamer van 10 cliënten een team van medewerkers, waar jij onderdeel van 
gaat uitmaken. Binnen het team worden er thema’s belicht die relevant zijn voor de dagelijkse 
ondersteuning die wij de cliënten bieden; groepsdynamiek, medicatiebeleid, vitaliteit, medische zorg, 
etc. Binnen ons werk is het van belang om de cliënten te stimuleren in hetgeen wat zij doen en in stand 
te houden wat zij kunnen. Voor de cliënten is het belangrijk om deel te nemen aan activiteiten binnen 
of- buitenshuis, met als doel dat de cliënten meedoen en erbij horen (kwaliteit van leven).  
Als stagiair werk je onregelmatige diensten; ochtenddiensten, avonddiensten en ook weekenden. 
Cliënten kunnen er blijven wonen ongeacht hun lichamelijke of verstandelijke conditie omdat er een mix 
in ieder team aanwezig is aan expertise (sociaal agogische begeleiders, verpleegkundige, viggers). 
De deskundige begeleiders verdiepen zich in de hulpvraag, behoeften en interesses van de cliënt. 
Hierdoor ontstaat een goede band en krijgt elke bewoner intensieve zorg op maat. 

 

Profiel van de student: 
- Je bent 2e of 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 

http://www.middin.nl/
mailto:stagebureau@middin.nl
https://intranet.middin.nl/Werkproces/Medewerker/cao/Documents/CAO%20GHZ%202011-2014.pdf
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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.  
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats vanaf 6 maart. 
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. 
Je ontvangt dan van ons de gegevens van de contactpersoon en kun je een sollicitatiegesprek plannen op de 
locatie. Na het gesprek besluiten jullie beiden of de locatie en jij met elkaar verder gaan en je dus een stageplaats 
hebt. 
 
Contactpersoon Hogeschool Rotterdam 
Carmen de Ruiter,  c.m.g.de.ruiter@hr.nl), Museumpark 40, 3015 CX ROTTERDAM 


