
STAGEPLEK GEvondEn?

ondERSTEUnInG GEZoCHT!

KOM STAGE LOPEN EN ONDERSTEUNING BIEDEN

AAN KINDEREN EN VOLWASSENEN MET EEN BEPERKING



STAGIAIRES 
GEZOCHT!
Stage lopen bij Handjehelpen betekent 
kennismaken met de informele hulpverlening. 
Als stagiaire kom je bij hulpvragers thuis. Je biedt 
praktische hulp en ondersteunt kinderen of 
volwassenen met een verstandelijke, psychische 
of lichamelijke beperking of een chronische 
ziekte. De hulpvragen worden afgestemd op 
jouw opleiding en jouw voorkeur.

Stage lopen?
Jij geeft aan wat je kunt, wat past bij je studie, 
wat je leuk vindt en wanneer en hoe vaak je kunt. 
Handjehelpen zoekt een of meerdere hulpvragen 
die passen bij jouw wensen, kennis en ervaring. De 
hulpvraag is leidend, de taken worden afgestemd 
op de eisen die er vanuit de opleiding worden 
gesteld. Alle stagiaires gaan zelfstandig aan de slag. 

Wat kun je leren:
• de invloed van een handicap op het 

functioneren van een gezin of persoon
• contact maken en onderhouden met 

volwassenen en kinderen
• in de praktijk omgaan met verschillende 

beperkingen
• zelfstandig handelen in verschillende 

thuissituaties
• verslag doen
• ondersteuning bieden bij de opvoeding
• professionele houding aannemen als 

dienstverlener

Intensieve begeleiding
Je krijgt een vaste stagebegeleider. De begeleiding 
bestaat zowel uit individuele gesprekken als uit 
intervisie met meerdere stagiaires. Daarnaast 
worden ook themabijeenkomsten aangeboden. 

Handjehelpen: gewoon doen!
Handjehelpen zorgt voor een passende koppeling 
tussen mensen met een beperking en vrijwilligers 
of stagiaires, die hun maatschappelijke 
betrokkenheid willen omzetten in daden. Sinds 
de oprichting door ouders met een hulpvraag 
is Handjehelpen in 35 jaar uitgegroeid tot een 
professionele organisatie met 18 medewerkers. 
In 2013 werd door meer dan 1200 vrijwilligers 
en stagiaires ruim 105.000 uur hulp geboden. 
Handjehelpen is actief in de regio Utrecht. 

Meer info of meteen aanmelden? Kijk op www.handjehelpen.nl bij 'hulp bieden'.

In dE THUISSITUATIE

HandjeHelpen    I    pallas atHenedreef 12    I    3561 pe UtrecHt    I    030-263 29 50


