
Takenpakket 3e/4e jrs stagiair Handjehelpen 
 
Werken met de hulpvragers   Coachen    Werken in en vanuit de organisatie  

Proces 1     Proces 2            Proces 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ambulante 

informele 

hulpverlening 

 

 

Begeleiding in 

opleiding 

(BIO) 
Kantoortaken  

Jouw taak: 

Begeleiding/ 

coachen bij 

hulpvragers in 

thuissituatie 

Jouw taak: 

Eerstejaars-stagiairs 

begeleiden/coachen 

 

Jouw taak: 

Administratieve of 

junior RECO 

(kantoor)taken 

 

Per hulpvrager per week 

een x uur aanwezig.  

Koppeling aan de 

hulpvragers is 

afhankelijk van:  

- Leerjaar, 

opleiding, stage-

uren, interesses.  

- Wekelijks feedback 

geven op 

reflectieverslagen.  

- Hulpvragers 

nabellen. 

- teambijeenkomsten 

6 keer per jaar.  

- Stagebezoeken 

afleggen.  

- Schoolopdrachten 

beoordelen.  

Individueel stem je 

af met je 

(stage)coördinator 

hoeveel uur je per 

week je 

administratieve of 

junior RECO 

(kantoor)taken 

uitvoert.  
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Teambijeenkomsten 
Intervisie voor jouw 

ontwikkeling als 

ambulant hulpverlener 

samen met de stagiairs 

in dezelfde regio.  

BIO-bijeenkomsten 
 

Training voor jouw 
coachings- 

vaardigheden 
 

In contact met je 

(stage)coördinator 

stem je af welke 

kantoortaken je 

uitvoert. 

Overkoepelend plan je persoonlijke gesprekken met 

(stage)coördinator om jouw voortgang te bespreken.   



Toelichting figuur 1.  
Schematische weergave van het takenpakket van een derdejaars stagiair bij Handjehelpen. 
  

In proces 1 ga je als ambulant informeel hulpverlener werken bij de hulpvragers in de 
thuissituatie. De koppeling tussen jou en de hulpvragers bespreek je samen met jouw 
(stage)coördinator. Hierbij wordt er per hulpvrager bekeken hoeveel uur begeleiding per 
week nodig is. Het kan ook zijn dat de hulpvrager behoefte heeft aan om de week bezoeken. 
Dit hangt af van de hulpvraag. De huisbezoeken leg je zelfstandig af waarbij je op afstand 
wordt begeleid door het delen van reflectieverslagen. In de Teambijeenkomsten, op het 
hoofdkantoor van Handjehelpen in Utrecht, word je samen met andere stagiairs begeleid in 
het werken met de hulpvragers. Dit wordt begeleid door een stagecoördinator. Hierin staan 
thema’s centraal en worden er casussen besproken.  
 

In proces 2 begeleid je eerstejaars stagiairs van Handjehelpen. Je geeft hen 
feedback op de reflectieverslagen, gaat op stagebezoek, nodigt hen uit voor een individueel 
coachgesprek en organiseert teambijeenkomsten voor jouw groepje eerstejaars. Je houdt 
telefonisch contact met de hulpvragers en beoordeeld eventuele schoolopdrachten van de 
stagiair. In jouw leerproces als Begeleider in opleiding word je ondersteunt door jouw 
(stage)coördinator. Ook volg je de alle BIO-bijeenkomsten.   
 

In proces 3 werk je in en vanuit de organisatie Handjehelpen. Jouw rol in de junior 
RECO en (kantoor)taken die hierbij horen stem je af met je regioteam. De werkwijze van de 
kantoortaken vult elk regioteam op een eigen manier in.  
Overkoepelend bewaak jij je eigen leerproces in samenwerking met je (stage)coördinator. 
Inplannen van persoonlijke gesprekken om je leerproces te evalueren en beoordelen vallen 
hieronder.  

 


