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Profiel: Welzijn en Samenleving  

  

Omschrijving van de leerwerkgemeenschap  

Spannend zeg! Je gaat in september starten met je 3e schooljaar. Alle theorie die je tot nu toe hebt 

geleerd, ga je toepassen in de praktijk.  

Tijdens LWG bijeenkomsten verbinden we kennis met ervaringen uit de dagelijkse praktijk om zo een 

optimale leeromgeving te creëren en gaan we aan de slag met de competenties om jou voor te 

bereiden op je  4e jaar. We kijken hierbij kritisch naar de problematieken die zich afspelen in de wijken 

waar jullie stage lopen. En verdiepen ons in thema’s zoals; discriminatie, armoede, zelfredzaamheid 

etc. Heb je een ander thema waar je mee aan de slag wilt gaan? Geef het door! Gezamenlijk gaan wij 

positieve en innovatieve veranderingen in ons werkveld aan brengen.  

 

Omschrijving van je stageplek  

Je bent een proactief persoon die sociaal is, nauwkeurig met het verwerken van gegevens en het leuk 

vindt om de deelnemers van ‘’Lekker Bezig!’’ te motiveren en stimuleren om aan de slag te gaan met 

hun gezondheid. 

Wmo radar is verantwoordelijk voor het gezondheid bevorderend traject ‘’Lekker Bezig’’!  

Dit project is gericht op wekelijks bewegen naar vermogen en werken aan mentale gezondheid zoals 

stress-klachten, ontspannen, slecht slapen en vindt in de wijken van Delfshaven plaats. Daarnaast zijn 

er voorlichtingen over voeding en geven de budgetcoaches van Wmo Radar budgettrainingen. 

Het doel van dit project is; een gezondere leefstijl op gebied van voeding en beweging stimuleren, 

door deelname aan gezondheid bevorderende activiteiten. 

 

Omschrijving van de organisatie  

Radar Wmo Diensten biedt een breed scala aan vrijwillige en professionele dienstverlening “Nieuwe 

Welzijn in Rotterdam in de wijken Delfshaven, Overschie en Centrum.  Wmo Radar verbindt 

bewoners, bedrijven en organisaties met elkaar, waardoor we beter met elkaar samenleven, voor 

elkaar zorgen en elkaar versterken. We dagen iedereen in de wijk uit een bijdrage te leveren met 

vrijwilligerswerk, werk en of ondernemen. Waar nodig bieden wij professionele ondersteuning. Onze 

netwerken zijn beschikbaar ter ondersteuning van mensen. Wmo Radar heeft een positieve 

eigenwijze manier van aanpakken. Wij houden van eenvoudige regelgeving en snel handelen. Wij 

kijken naar de kracht en talenten van mensen en dagen uit tot verandering. We zijn resultaatgericht, 

kans gedreven en innovatief. We verbinden, zijn zichtbaar en staan klaar waar nodig. Onze drijfveer is 

samen een betere buurt creëren waarin iedereen meetelt, meedoet én van betekenis is. Wij zijn 

overtuigd van de kracht van de lokale samenleving.  

 

Bij Radar Wmo staan wij stil bij jouw groei. Dit heeft tijd, geduld en aandacht nodig en dat is precies 

wat wij je bieden. Jij bent onze toekomstige collega!  

 

Wil je naast de werkervaring opdoen ook werken aan je profilering als SW-er? Dan ben je bij Wmo 

Radar aan het juiste adres. Tot ziens op de EXPO! 

 

 

 

 

 

 



 

Wat wordt er van je verwacht?  

- Client contact (stimuleren, motiveren, activeren) 

- Doorverwijzen van de deelnemers (bijvoorbeeld naar huisarts, wijkteam) 

- Administratieve taken 

- Organisatorische taken 

- Meedenken en innoveren van het project voor de toekomst 

- Nauw contact met de verschillende domeinen binnen de welzijnsopdracht 

- Verbindingen zien en maken 

- Contact met sport/ beweeg aanbieders 

- Beschikbaarheid: je bent minimaal 28 uur per week beschikbaar 

 

 

Wat wij jou bieden:  

✓ Een levendige en uitdagende leerwerkomgeving  

✓ Een passend inwerkprogramma  

✓ Persoonlijke begeleiding tijdens je stage 

✓ Veel ruimte voor eigen inbreng 

✓ Een leuke zelfstandige stage met veel verantwoordelijkheid 

✓ Trainingen en cursussen  

✓ Een stagevergoeding van maximaal € 180, - bruto per maand op basis van 36 uur per week 

✓ Werken met de leukste collega’s en vooral heel veel werkplezier! 

 

 

 

Solliciteren? Omschrijf in je motivatiebrief duidelijk wat jouw leerdoelen zijn en hoe jij dit als 

toekomstige professional wilt oppakken met ondersteuning van Wmo Radar. Voeg tevens je CV toe 

en stuur deze voor 28 februari naar Miriam Fröhlich, m.frohlich@wmoradar.nl met een CC naar de 

LWG docenten Rob Arnoldus en Wilfried van Aubel.  
 
Deadline: 1 april  2022 

 
Contactpersonen Hogeschool Rotterdam: Mocht je vragen hebben, dan kun je ook terecht bij 

Rob Arnoldus r.j.w.arnoldus@hr.nl of Wilfried van Aubel  w.van.aubel@hr.nl   
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