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1. INLEIDING

Met	dit	stagebeleid	beogen	we	op	drie	niveaus	
duidelijkheid	te	geven.	Tevens	dient	het	als	vertrekpunt	
om	onze	doelen	te	gaan	stellen.	
Op	micro	niveau	(het	niveau	van	de	stagiair)	geeft	dit	
beleid	duidelijkheid	over	het	geheel	aan	voorwaarden	
dat	nodig	is	om	stagiairs	binnen	Handjehelpen	tot	
hun	recht	te	laten	komen.	De	stagiairs	over	wie	we	
hier	spreken	zijn	afkomstig	van	diverse	HBO’s,	MBO’s	
in	verschillende	sociale	opleidingsrichtingen.	Van	
studiejaar	één	t/m	vier.	

Op	meso	niveau	(organisatieniveau)	willen	we	dit	
op	een	zodanige	manier	doen,	dat	met	de	inzet	van	
stagiairs	de	doelstellingen	van	Handjehelpen	worden	
gediend.	Op	macro	niveau	spelen	er	belangrijke	
ontwikkelingen	in	de	samenleving	en	is	er	politieke	
besluitvorming	die	bepalend	is	voor	de	toekomst	van	
Handjehelpen	en	daarmee	ook	voor	het	Stagebureau.

Handjehelpen	zet	ook	vrijwilligers	in	om	hulpvragen	te	
kunnen	invullen.	De	inzet	van	vrijwilligers	is	vastgelegd	
in	een	apart	vrijwilligersbeleidsplan.	Daarom	blijven	
de	vrijwilligers	in	dit	beleidsplan	buiten	beschouwing	
en	richt	het	plan	zich	op	de	inzet	en	begeleiding	van	
stagiairs.

Elke	twee	jaar	wordt	het	stagebeleid	herzien	en	
geactualiseerd.

2. ONTWIKKELINGEN IN HET 
VELD EN BIJ HANDJEHELPEN

Handjehelpen	ziet	door	diverse	ontwikkelingen	
in	de	maatschappij	een	stijging	in	de	vraag	naar	
informele	ondersteuning.	We	zien	daarnaast	dat	
het	aantal	complexe	hulpvragen	toeneemt	en	we	
vaker	doorverwijzingen	krijgen	van	en	samenwerken	
met	formele	hulp	als	sociale	wijkteams,	jeugdzorg,	
ambulante	begeleiding	etc.	Daarom	heeft	
Handjehelpen	voor	de	komende	vier	jaar	prioriteiten	
gesteld	zodat	we	met	elkaar	dezelfde	kant	op	gaan.	

De	focus	zal	gelegd	worden	op	Jeugd,	Complexe	
hulpvragen,	Ouderen	en	Afschaling	Formele	zorg.	De	
samenwerking	in	de	wijk	zal	geïntensiveerd	worden,	
zodat	we	met	zorg	enkelvoudige	vragen	in	de	wijk	
kunnen	uitzetten.	Het	Stagebureau	zal	inspelen	op	
deze	prioritering.	

Gegevens	van	Handjehelpen	laten	zien	dat	de	
hulpvraag	aan	het	veranderen	is.	Er	zijn	in	2018	meer	
hulpvragen	gekomen	van	mensen	met	een	psychische	
beperking	(14%	in	2014,	24%	in	2018).	We	zien	steeds	
meer	complexe	hulpvragen	bij	Handjehelpen,	een	
voorbeeld	hiervan	zijn	multi-problem	gezinnen	die	
aangemeld	worden	via	de	sociale	wijkteams.

De	groei	van	het	aantal	(complexe)	hulpvragen	
vertaalt	zich	tevens	in	de	groei	van	het	Stagebureau.	
Ter	illustratie:	In	2015	werden	er	43.338	hulpuren	
ingevuld	door	stagiairs.	In	2018	waren	dat	52.000	
uren.	Mede	door	deze	groei	wordt	de	begeleiding	
van	de	stagiairs,	naast	vier	coördinatoren	van	het	
Stagebureau	Informele	Zorg	(stagecoördinatoren),	ook	
door	inmiddels	(2018)	bijna	alle	regiocoördinatoren	
opgepakt.	De	eindverantwoordelijkheid	voor	de	
kwaliteit	en	de	ontwikkeling	van	het	Stagebureau	ligt	
bij	de	stagecoördinatoren.

3. DE MISSIE EN VISIE VAN 
HANDJEHELPEN

‘Handjehelpen gelooft in een samenleving waar 
iedereen kan meedoen en waar mensen zich voor 
elkaar inzetten. Daarom ondersteunen wij mensen 
die dat niet vanzelfsprekend kunnen, want iedereen 
heeft af en toe een steuntje in de rug nodig. Dat doen 
wij door een passende koppeling te maken tussen 
mensen die hulp kunnen gebruiken en mensen die 
hun maatschappelijke betrokkenheid willen omzetten 
in daden. Wij zijn ervan overtuigd dat hulpvrager 
en vrijwilliger/stagiairs zo elkaar kunnen versterken 
en elkaar extra kansen kunnen bieden om zinvol te 
participeren in de samenleving’.

Het	maken	van	de	passende	koppeling	doet	
Handjehelpen	met	vrijwilligers	en	stagiairs.	Een	
passende	koppeling	betekent	dat	we	kijken	
naar	de	hulpvrager	en	zijn	of	haar	hulpvraag	in	
samenhang	met	het	profiel	van	de	stagiair,	het	
ontwikkelingsniveau,	de	opleiding(seisen)	en	
affiniteit.	Het	Stagebureau	is	uitgegroeid	tot	een	
essentieel	onderdeel	van	Handjehelpen.
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4. KERNWAARDEN 

Vanuit	de	missie	en	visie	zijn	kernwaarden	voor	de	
organisatie	geformuleerd.	Het	Stagebureau	geeft	hier	
op	de	volgende	wijze	invulling	aan:

GEWOON	DOEN:
Handjehelpen werkt met daadkracht!
Handjehelpen	neemt	verantwoordelijkheid	voor	de	
toekomst	van	zowel	stagiairs	als	het	maatschappelijk	
werkveld	door	het	aanbieden	van	een	groot	aantal	
praktijkplekken.	We	verwachten	van	onze	stagiairs	een	
houding	die	past	bij	deze	kernwaarde.	‘Gewoon	doen’	
begint	al	bij	de	eerste	kennismaking	waarbij	de	stagiair	
zelfstandig	op	pad	gaat	en	‘gewoon’	contact	gaat	
leggen	vanuit	de	Presentiebenadering.

WIJ	LEVEREN	MAATWERK:
Wij stellen de hulpvraag centraal.
Middels	het	grote	en	diverse	aanbod	van	stagiairs	
bieden	wij	maatwerk	en	kunnen	we	ook	de	meer	
complexe	hulpvragen	invullen.	We	zetten	de	hulpvraag	
centraal	door	een	stagiair	te	koppelen	met	het	best	
passende	profiel,	de	juiste	opleidingsrichting	en	
ervaring.	Een	stagiair	biedt	continuïteit:	een	koppeling	
duurt	voor	het	overgrote	deel	tussen	de	acht	en	tien	
maanden.	Deze	groepen	stagiairs	starten	respectievelijk	
in	september	en	in	november.	Daarnaast	is	er	een	
kleine	groep	die	in	februari	start	met	een	half	jaar	
stage.	

De	inzet	van	stagiairs	zorgde	er	in	2018	voor	dat	we	
circa	60%	van	de	nieuwe	koppelingen	met	hun	inzet	
konden	realiseren.	Daarnaast	is	de	begeleiding	van	
de	stagiair	altijd	maatwerk,	passend	bij	de	opleiding,	
niveau	en	de	te	behalen	competenties.

WIJ	ZIJN	TOEGANKELIJK:
Handjehelpen heeft een open houding.
We	streven	te	allen	tijde	naar	een	open	houding	
in	relatie	tot	hulpvragers,	stagiairs	en	opleidingen.	
Alles	is	bespreekbaar	en	we	zijn	transparant	in	onze	
mogelijkheden	en	beperkingen.	We	zijn	makkelijk	
toegankelijk	en	laagdrempelig	te	bereiken	via	telefoon,	
Whatsapp	en	mail.

WEDERKERIGHEID:
Samenwerken staat voorop.
Een	stagiair	biedt	ondersteuning	bij	de	hulpvraag,	
tegelijkertijd	stelt	de	hulpvrager	zijn	of	haar	huis	open	
voor	de	stagiair	en	biedt	daarmee	een	omgeving	aan	

waar	geleerd	mag	worden.	Voor	het	Stagebureau	
een	waardevolle	vorm	van	wederkerigheid.	
Samenwerken	staat	ook	op	andere	niveaus	voorop.	
Het	is	een	belangrijk	onderdeel	van	een	professionele	
beroepshouding.	Een	stagiair	leert	samenwerken	met	
andere	stagiairs	en	collega’s	binnen	de	organisatie.	
Daarnaast	werken	we	samen	met	formele	hulp	en	
bundelen	we	zo	onze	krachten	in	het	belang	van	de	
hulpvrager	en	leert	de	stagiair	samen	te	werken	en	af	
te	stemmen	met	formele	zorg-	en	hulpverlening.
Tot	slot	hechten	we	waarde	aan	samenwerking	met	de	
verschillende	opleidingen..

PROFESSIONEEL:
Doelgericht werken, vanuit visie en kennis.
Stagiairs	worden	door	Handjehelpen	op	een	
professionele	manier	begeleid.	Tijdens	de	stage	
staat	het	aansluiten	bij	de	hulpvrager	vanuit	de	
Presentiebenadering	voorop.	In	de	begeleiding	staat	
het	competentiegericht	leren	door	stagiairs	centraal	en	
zorgen	we	voor	een	efficiënte	samenwerking	met	de	
diverse	opleidingen.	

Handjehelpen	gelooft	dat	het	opdoen	van	ervaring	
in	en	met	informele	zorg	essentieel	is	voor	de	
ontwikkeling	van	de	aankomend	professional.	
Professionals	met	deze	ervaring	hebben	geleerd	
te	kijken	en	actief	te	zoeken	naar	de	eigen	kracht	
van	hulpvragers.	Zij	hebben	oog	voor	(uitbreiding	
van)	participatie	in	de	samenleving	en	hebben	door	
hun	eigen	inzet	in	de	informele	zorg	daadwerkelijk	
ondervonden	wat	de	meerwaarde	daarvan	is.	Dit	
is	van	onschatbare	waarde	voor	de	maatschappij,	
de	toekomst	en	ontwikkeling	van	zowel	formele	als	
informele	zorg.

Formele zorg

INFORMELE
ZORG

Enkelvoudige vragen
Informele hulp in de wijk, 

burgerinitiatieven, buurthuizen
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et
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er

k 
in

fo
rm

el
e 

zo
rg

SPEERPUNTEN
HANDJEHELPEN:

Complexe hulpvragen

Afschaling door samen-
werking met formele zorg

Jeugd

Ouderen
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5. HET STAGEBUREAU

We	werken	aan	een	kwalitatief	goed	Stagebureau	met	
als	doel	stagiairs	op	te	leiden	als	professionals	van	de	
toekomst	met	ervaring	in	de	informele	zorg.	Het	(door)
ontwikkelen	en	duurzaam	houden	is	hierbij	van	groot	
belang.	We	werken	aan	de	kwaliteit	door:	een	kritische	
werving	en	selectie	van	stagiairs;	het	onderhouden	
en	aanjagen	van	(nieuwe)	samenwerkingen	met	HBO-	
en	MBO	opleidingen;	en	intensieve	individuele	en	
groepsbegeleiding	van	de	stagiairs.	Het	Stagebureau	
van	Handjehelpen	maakt	gebruik	van	de	hieronder	
beschreven	werkzaamheden	om	de	missie	van	
Handjehelpen	inhoudelijk	en	praktisch	vorm	te	geven.
.
5.1	BEGELEIDING
Kenmerkend	voor	de	stagebegeleiding	is	dat	deze	
op	maat	gegeven	wordt.	Net	als	het	belang	van	een	
passende	koppeling	tussen	hulpvrager	en	stagiair,	
hechten	we	veel	waarde	aan	een	passende	begeleiding	
voor	de	stagiair.	Passend	bij	de	opleiding,	het	leerjaar,	
de	persoonlijke	leerstijl	en	gericht	op	de	professionele	
ontwikkeling.	Onze	professionele	begeleiding	vindt	
haar	basis	in	de	Presentiebenadering	(www.presentie.
nl).	De	begeleider	fungeert	als	rolmodel:	present	
met	een	open	houding,	betrokken,	betrouwbaar,	
gemakkelijk	bereikbaar	en	dichtbij.	Presentie	is	
één	van	de	twee	pijlers	die	is	opgenomen	in	de	
begeleidingsstructuur	(5.1.2).	Daarnaast	werken	we	
vanuit	Zelfregie	(5.1.1	methodische	basis	van	werken),	
waarbij	we	gebruik	maken	van	technieken	tijdens	de	
begeleiding	(zoals	oplossingsgerichte	vragen	stellen)	
die	de	stagiair	stimuleren	zoveel	mogelijk	tot	eigen	
inzichten	te	komen	in	zijn	leerproces	tot	professional.	

Verder	kenmerkt	onze	aanpak	zich	door	
competentiegericht	werken,	vanuit	visie	op	en	
brede	kennis	van	het	werkveld,	de	doelgroep	en	
de	diverse	opleidingen.	We	begeleiden	stagiairs	op	
het	eigen	maken	van	vaardigheden,	er	is	aandacht	
voor	kennisvergroting	en	er	wordt	gewerkt	aan	
bewustwording	van	een	professionele	houding.

Derdejaars	HBO	stagiairs	worden	bij	ons	de	Begeleiders	
in	Opleiding	(BIO)	van	een	aantal	eerstejaars	HBO	
stagiairs.	Deze	begeleiding	door	de	BIO	vindt	altijd	
plaats	onder	supervisie	van	een	professional	bij	
Handjehelpen.	

Alle	stagiairs	worden	begeleid	door	professionals	
die	bevoegd	en	bekwaam	zijn	om	de	betreffende	

stagiair	groep	te	begeleiden.	Zij	zijn	minimaal	HBO-
geschoold	in	één	van	de	sociaal	agogische	opleidingen	
en	beschikken	over	relevante	werkervaring	om	
stagiairs	te	begeleiden	in	de	praktijk.	Daarnaast	
heeft	Handjehelpen	een	veelheid	aan	deskundigheid	
in	huis	met	31	professionals	die	ieder	hun	eigen	
expertise	hebben.	Denk	hierbij	aan	kennis	over	
autisme,	psychiatrie,	mantelzorgbelasting,	chronische	
ziekten	etc.	Een	deel	van	de	medewerkers	heeft	
ervaringskennis.

Ieder	jaar	hebben	we	aandacht	voor	de	kwaliteit	
van	de	stagebegeleiding	binnen	Handjehelpen.	Zo	
onderzoeken	we	twee	keer	per	jaar	hoe	de	begeleiding	
ervaren	wordt	onder	de	stagiairs	van	Handjehelpen	
(middels	een	enquête),	evalueren	we	dit,	en	nemen	
we	aandachtspunten	hieruit	mee.	Ook	brengen	we	in	
kaart	waar	mogelijk	lacunes	liggen	in	onze	begeleiding	
en	organiseren	we	zo	nodig	intervisie,	en	plannen	we	
overleggen	specifiek	gericht	op	opleidingstype,	niveau	
of	opleidingsjaar,	scholing	(in-	of	extern)	ten	behoeve	
van	het	versterken	van	kennis,	vaardigheden	en	
houding	rondom	stagebegeleiding.	

Alle	coördinatoren	die	stagiairs	begeleiden	volgen	
dezelfde	begeleidingsstructuur	(zie	paragraaf	5.1.2)	
voor	het	betreffende	leerjaar/	niveau	van	de	stagiairs.	
Daarnaast	zijn	er	door	het	jaar	heen	meerdere	
momenten	waarop	de	begeleiding	met	elkaar	wordt	
afgestemd	per	type	opleiding	of	niveau	en/	of	leerjaar.	
Zo	is	er	bijvoorbeeld	een	groep	begeleiders	specifiek	
voor	MBO	stagiairs,	voor	Verpleegkunde	stagiairs	en	
voor	de	begeleiding	van	de	BIO’s	die	met	regelmaat	bij	
elkaar	komen.

5.1.1 BASIS VAN WERKEN
De	Presentiebenadering	(grondlegger	Andries	Baart)	is	
de	basis(houding)	van	waaruit	de	stagiairs,	vrijwilligers	
én	medewerkers	van	Handjehelpen	werken.	Van	
hieruit	begeleiden	we	stagiairs	in	hun	professionele	
ontwikkeling.	Zij	leren	hulpvragers	te	ondersteunen	op	
basis	van	gelijkwaardigheid.	Door	nauw	aan	te	sluiten	
bij	wat	er	speelt	stimuleren	zij	de zelfregie van	de	
hulpvragers.

Presentie	en	Zelfregie	vormen	samen	de	basis	van	
werken	bij	Handjehelpen.	Stagiairs	doen	door	het	jaar	
heen	kennis	en	vaardigheden	op	en	werken	aan	hun	
professionele	houding.	Dit	in	relatie	tot	deze	twee	
pijlers	passend	bij	hun	leerjaar.	Hieronder	een	korte	
uitwerking.
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Presentiebenadering als basishouding
Karakteristiek	voor	de	Presentiebenadering	is:	er	zijn	
voor	de	ander.	Alles	draait	om	de	goede	en	nabije	
relatie,	waarbij	het	aansluiten	bij	de	hulpvrager	en	zijn	
of	haar	wensen	centraal	staat.	De	Presentiebenadering	
gaat	over	erkenning,	waardering,	gezien	en	gehoord	
worden.	

Het	opbouwen	van	een	langdurige	en	
onvoorwaardelijke	vertrouwensband	staat	hierbij	
centraal	en	het	bereiken	hiervan,	kan	al	gezien	
worden	als	een	doel	op	zich.	Het	oplossen	van	
een	probleem	is	dus	niet	de	eerste	intentie	van	de	
Presentie-beoefenaar.	Door	de	relatie	aan	te	gaan,	
hierbinnen	voortdurend	in	contact	af	te	stemmen	en	
aan	te	sluiten	bij	wat	op	dat	moment	van	belang	is	
voor	de	hulpvrager,	ontstaat	er	vanzelf	ruimte	voor	
verandering	of	ontwikkeling.	Vanuit	deze	basishouding	
leren	stagiairs	methodisch	handelen.	Dit	betekent	
dat	zij	de	methoden	en	technieken	(of	onderdelen	
hiervan)	passende	bij	hun	opleiding	in	de	praktijk	leren	
toepassen,	maar	daarbij	deze	basishouding	(pijler	
Presentie)	niet	uit	het	oog	verliezen.	

Zelfregie
De	definitie	van	Zelfregie	wordt	mooi	in	beeld	gebracht	
door	Movisie	(https://www.movisie.nl/artikel/start-
zelfregie).	Het	betekent	dat	mensen	zeggenschap	
hebben	over	hun	leven	en	hun	ondersteuning.	
Het	gaat	om	richting	geven	aan	het	eigen	leven,	
ook	als	daarvoor	anderen	nodig	zijn.	Zelfregie	is	
complementair	aan	de	Presentiebenadering.	

Als	stagiair	bij	Handjehelpen	leer	je	zoveel	mogelijk	
aan	te	sluiten	bij	wat	op	dat	moment	belangrijk	is	voor	
de	hulpvrager.	Alleen	wanneer	er	daadwerkelijk	vanuit	
Presentie	gewerkt	wordt,	de	ander	zich	gehoord	en	
gezien	voelt,	wordt	de	hulpvrager	in	staat	gesteld	om	
Zelfregie	aan	te	boren.

Stagiairs	die	hulpvragers	vanuit	Zelfregie	ondersteunen,	
werken	aan:	
1.	het	stimuleren	van	de	hulpvrager	om	zelf	richting	

te	geven	aan	hun	leven	binnen	de	grenzen	van	wat	
mogelijk	is,	ook	wel	eigenaarschap	genoemd,

2.	het	aanboren	van	hun	eigen kracht,	
3.	het	verkennen	van	hun	drijfveren,	waarden	in	het	

leven	of	onderliggende	motivatie
4.	en	de	betekenis	van	de	mensen	om	hen	heen,	het 

sociale netwerk.	Waar	nodig	deze	samen	versterken.	

Afbeelding van Movisie.nl, Zelfregie in beeld gebracht.

De	bovenstaande	vier	elementen	waar	Zelfregie	
mee	wordt	uitgelegd	vormen	de	methodische	basis	
binnen	deze	pijler.	We	maken	hierbinnen	gebruik	
van	bekende	methoden	zoals	Oplossingsgericht 
werken	(grondleggers:	Steve	de	Shazer,	Insoo	Kim	
Berg)	en	de	kennis	en	technieken	uit	‘Natuurlijk, een 
netwerkcoach!’,	(https://www.movisie.nl/interventie/
natuurlijk-netwerkcoach).	Beide	zijn	methoden	
die	bijdragen	aan	bijvoorbeeld	Eigen	kracht	en	het	
versterken	van	contacten.

Met	Oplossingsgericht werken	wordt	getracht	om	de	
autonomie	van	de	hulpvrager	te	versterken	door	de	
hulpvrager	zelf	met	oplossingen	te	laten	komen.	Het	
is	niet	zozeer	van	belang	wat	het	probleem	is,	maar	
er	wordt	gekeken	naar	mogelijke	alternatieven	om	
het	in	de	toekomst	anders	aan	te	pakken.	Elke	kleine	
verandering	hierin	is	al	een	stap	naar	de	oplossing.	
De	gesprekstechnieken	geven	handvatten	voor	het	
‘gewoon	doen’.	Het	gaat	bij	Handjehelpen	niet	om	
het	oplossen	van	het	probleem,	maar	om	het	werken	
vanuit	de	wensen	van	de	hulpvrager.	

We	bieden	de	stagiairs	een	training	aan	over	
oplossingsgericht	werken	en	zorgen	dat	tijdens	
intervisie	en	individuele	coachgesprekken	de	methode	
aan	bod	komt.	Ook	als	(stage)coördinator	zetten	we	
Oplossingsgerichte	vragen	in	tijdens	de	begeleiding	van	
de	stagiairs	(‘practice	what	you	preach’).	

Met	Handjehelpen	ondersteunen	we	een	kwetsbare	
doelgroep.	Wie	kwetsbaar	is	of	in	een	kwetsbare	
situatie	verkeert	komt	soms	in	een	sociaal	isolement	
terecht,	en	kan	gezelschapssteun,	praktische	steun	
of	emotionele	steun	juist	goed	gebruiken.	Met	een	
goed	sociaal	netwerk	leven	we	gezonder,	bereiken	
we	meer,	en	oordelen	we	positiever	over	ons	

hhttps://www.movisie.nl/publicatie/werken-vanuit-zelfregie-wat-houdt
https://www.movisie.nl/artikel/start-zelfregie
https://www.movisie.nl/artikel/start-zelfregie
https://www.movisie.nl/interventie/natuurlijk-netwerkcoach
https://www.movisie.nl/interventie/natuurlijk-netwerkcoach
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leven.	Stagiairs	van	Handjehelpen	vervullen	zelf	
een	tijdelijke	rol	in	het	netwerk	van	de	hulvrager.	
Tijdens	intervisie	en	individuele	coachgesprekken	
leren	we	stagiairs	wat	het	belang	is	van	een	goed	
sociaal	netwerk,	te	onderzoeken	hoe	het	netwerk	
van	een	hulpvrager	eruit	ziet,	en	samen	te	zoeken	
naar	aangrijpingspunten	om	het	eigen	netwerk	van	de	
hulpvrager	op	een	langer	termijn	te	kunnen	versterken.	
De	methodiek,	‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’,	biedt	
aangrijpingspunten	voor	de	stagiair	om	de	hulpvrager	
te	begeleiden	in	het	versterken	en	vergroten	van	het	
sociale	netwerk.	Vanuit	Presentie	bezien	zal	niet	elke	
stagiair	in	dezelfde	mate	met	deze	technieken	aan	de	
slag	gaan.	Zij	zullen	vraaggericht	te	werk	gaan	en	hierbij	
altijd	oog	hebbend	voor	wat	op	dat	moment	van	
belang	is	voor	de	hulpvrager(s).	

5.1.2 BEGELEIDINGSSTRUCTUUR
Voor	ieder	leerjaar	is	er	een	begeleidingsstructuur	
opgesteld	voor	alle	stagiairs	bij	Handjehelpen.	De	
structuur	is	divers,	methodisch	(gebaseerd	op	de	twee	
pijlers	Presentie	en	Zelfregie	zoals	hierboven	toegelicht),	
competentiegericht	en	bevat	zowel	een	individueel-	
als	groepsaanbod.	Vaste	onderdelen	in	de	begeleiding	
voor	zowel	eerste-,	tweede-	als	derdejaars	stagiairs	zijn	
individuele	coachgesprekken,	feedback	op	werk-	en	
reflectieverslagen	en	intervisies.	
De	(stage)coördinator	brengt	een	huisbezoek	aan	de	
hulpvragers	op	een	moment	dat	de	stagiairs	aan	het	
werk	zijn;	dit	geldt	ook	voor	eerstejaars	stagiairs	bij	
wie	de	BIO	langskomt	op	het	stageadres.	Daarnaast	
vormen	scholing	en	training	onderdeel	van	de	
begeleidingsstructuur.	Omdat	we	onze	begeleiding	
doorlopend	willen	ontwikkelen,	blijft	ook	de	
begeleidingsstructuur	in	ontwikkeling.	Het	actuele	
document	is	op	te	vragen	bij	Handjehelpen.

De	begeleidingsstructuur	is	uitgewerkt	in	
stagehandleidingen	voor	alle	stagiairs	per	leerjaar	
en	opleidingsniveau.	De	(stage)coördinatoren	bij	
Handjehelpen	gebruiken	de	stagehandleidingen	
als	leidraad	voor	hun	begeleiding	van	stagiairs.	Dit	
bevordert	eenduidigheid	in	de	begeleiding	binnen	onze	
(groeiende)	organisatie.

5.1.3 INDIVIDUELE GESPREKKEN EN INTERVISIE
Bij	Handjehelpen	lopen	de	stagiairs	hun	stage	bij	
mensen	thuis.	Dit	betekent	dat	we	hen	begeleiden	op	
afstand.	Het	belang	van	laagdrempelig	contact	met	de	
stagiairs	is	hierdoor	groot.	Niet	voor	niets	is	één	van	de	
kernwaarden	bij	Handjehelpen:	toegankelijkheid. Ook	

in	de	stagebegeleiding	streven	we	naar	toegankelijk	zijn.	
Dit	doen	we	door	bereikbaar	te	zijn	op	de	momenten	
waar	dit	nodig	is	(‘present	zijn’).	Maar	ook	biedt	onze	
begeleidingsstructuur	hierin	een	houvast.	Gemiddeld	
eens	per	maand	hebben	de	stagiairs	een	individueel	
coachgesprek.	Zoals	eerder	beschreven	zullen	de	
pijlers	Presentie	en	Zelfregie	op	die	momenten	
terugkomen.	Naast	de	individuele	gesprekken	is	
intervisie	een	vast	onderdeel	(6	tot	9	keer	per	jaar)	
van	de	stagebegeleiding.	We	werken	volgens	(diverse)	
intervisiemethoden	om	tot	uitwisseling	en	reflectie	
te	komen	als	het	gaat	om	casuïstiek	uit	de	praktijk	
van	de	stagiairs.	Door	het	jaar	heen	is	er	tijdens	deze	
bijeenkomsten	ruimte	voor	verschillende	thema’s	die	
wederom	samenhangen	met	onze	twee	pijlers.

5.1.4 SCHOLING EN TRAININGSAANBOD
We	maken	in	ons	aanbod	van	scholings-	en/
of	trainingsbijeenkomsten	onderscheid	tussen	
verschillende	vormen:
• Bijeenkomsten	voor	een	hele	groep	stagiairs	

(verplicht):	dit	zijn	de	inwerkbijeenkomsten	aan	het	
begin	van	de	stage	en	bijeenkomsten	rondom	een	
specifiek	onderwerp,	bijvoorbeeld	oplossingsgericht	
werken.	

• Themabijeenkomsten	die	toegankelijk	zijn	op	
inschrijving	voor	zowel	stagiairs	(alle	studiejaren	en	
niveaus)	en	vrijwilligers,	bijvoorbeeld	rondom	het	
thema	autisme	of	grenzen	stellen.

• Twee	keer	per	jaar	een	lezing	van	grote	sprekers	
zoals	Hoogleraar	in	de	Pedagogiek	Micha	de	Winter,	
Hoogleraar	Neuropsychologie	Erik	Scherder,	
Professor	in	de	Wijsbegeerte	Andries	Baart	en	
Geneeskundig	Doctor	en	specialist	Rouwverwerking	
Manu	Keirse.	Deze	is	ook	toegankelijk	op	inschrijving	
voor	zowel	stagiairs	(alle	studiejaren	en	niveaus)	en	
vrijwilligers.	

• Trainingen	voor	een	specifieke	groep	gelinkt	aan	de	
hulpvraag,	beperking	of	project.	Zo	kunnen	stagiairs	
bijvoorbeeld	opgeleid	worden	tot	netwerkmaatje	
of	een	training	volgen	in	het	begeleiden	van	een	
hulpvrager	met	Niet	Aangeboren	Hersenletsel	of	
Dementie.	

5.2	WERVING	EN	SELECTIE
Het	zorgvuldig	werven	en	selecteren	van	stagiairs	is	
de	eerste	stap	naar	een	passende	koppeling	tussen	
stagiair	en	hulpvrager.	Het	werven	van	stagiairs	
is	geborgd	onder	het	hoofdstuk	communicatie	
(hoofdstuk	6.5)	en	omvat	in	grote	lijn	de	volgende	
acties:	vacatures	uitzetten,	contacten	onderhouden	
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met	de	betrokken	opleidingen,	actief	zijn	op	
stagemarkten,	enthousiasmeren	via	social	media	en	het	
inzetten	van	mond	tot	mondreclame.	Er	is	een	intern	
werkdocument	waarin	de	actuele	werkwijze	wordt	
beschreven.	

5.3	DUURZAAM	STAGEBUREAU
Handjehelpen,	en	daarmee	ook	het	Stagebureau,	is	
een	organisatie	die	in	ontwikkeling	blijft.	We	streven	
naar	goede	kwaliteit	en	hopen	daarmee	zoveel	
mogelijk	mensen	te	kunnen	ondersteunen.	En	met	
succes!	Zoals	gezegd	begeleiden	we	ieder	jaar	weer	
een	groeiend	aantal	stagiairs.	Om	dit	met	elkaar	goed	
te	kunnen	blijven	doen,	werken	we	steeds	weer	aan	
onze	eigen	professionalisering	door	o.a.	te	werken	
met	een	eenduidige	begeleidingsstructuur	en	jaarlijks	
te	onderzoeken	hoe	we	de	begeleiding	beter	kunnen	
organiseren	en	inhoudelijk	vorm	kunnen	geven.	Een	
Stagebureau	dat	ook	in	de	toekomst	kwaliteit	blijft	
leveren,	richt	zich	niet	alleen	op	de	interne	inrichting	
en	kwaliteit,	maar	ook	op	goede	externe	relaties.	

Met	zowel	HBO	als	MBO	opleidingen	onderhouden	we	
nauwe	samenwerkingsverbanden	en	boren	we	steeds	
weer	nieuwe	contacten	aan.	De	samenwerking	met	
de	opleiding	HBO	Verpleegkunde	van	de	hogeschool	
Utrecht	is	een	mooi	voorbeeld	hoe	wij	met	elkaar	
op	meerdere	niveaus	aan	de	toekomst	werken.	
Tegelijkertijd	zijn	we	momenteel	de	mogelijkheden	
aan	het	onderzoeken	om	samen	met	formele	zorg	
gezamenlijke	stages	aan	te	bieden.	We	bewegen	
mee	met	de	veranderingen	in	de	maatschappij,	door	
plannen	te	blijven	maken	voor	het	Stagebureau	van	de	
toekomst.

6. AFSTUDEREN BIJ 
HANDJEHELPEN

Jaarlijks	worden	er	bij	Handjehelpen	meerdere	
onderzoeken	uitgevoerd.	Deze	onderzoeken	dragen	bij	
aan	de	kwaliteit	van	ons	product:	‘informele	zorg	voor	
mensen	met	een	beperking’.	De	afstudeeronderzoeken	
kunnen	zich	op	diverse	aspecten	van	onze	organisatie	
richten:	hulpvragers,	(in)formele	welzijnsorganisaties	
en/of	hogescholen	met	wie	we	samenwerken,	stagiairs	
en/of	de	communicatie	met	een	van	deze	groepen.

De	onderwerpen	worden	breed	vanuit	de	organisatie	
aangedragen.	Een	commissie	bestaande	uit	een	
stagecoördinator,	projectleider	en	de	directeur	zal	

bepalen	welke	onderwerpen	uiteindelijk	onderzocht	
zullen.	De	afstudeerder	zal	over	het	algemeen	iemand	
zijn	die	eerder	bij	Handjehelpen	heeft	stagegelopen	
of	is	een	vierdejaars	die	naast	stagelopen	ook	een	
afstudeeropdracht	heeft.	De	derdejaars	stagiairs	krijgen	
in	april	de	mogelijkheid	een	onderzoeksvoorstel	in	
te	dienen,	op	basis	waarvan	zij	al	dan	niet	gekozen	
worden	door	de	hierboven	genoemde	commissie.	Een	
stagecoördinator,	projectleider	of	regiocoördinator	
zal	het	onderzoek	begeleiden	afhankelijk	van	kennis	
en	affiniteit.Daarnaast	zoeken	we	de	samenwerking	
op	als	het	gaat	om	innovatie	van	de	beroepspraktijk	
en	het	onderwijs.	Zo	werken	we	mee	aan	(afstudeer)
onderzoek(en)	vanuit	het	kenniscentrum	Sociale	
Innovatie	van	de	Hogeschool	Utrecht.	Specifiek	voor	
het	afstuderen	van	MBO	stagiairs	worden	conform	
de	eisen	van	de	opleidingen	examinatoren	benoemd	
binnen	Handjehelpen.	Deze	professionals	begeleiden	
de	stagiair	zelf	niet,	zodat	we	tot	een	zo	objectief	
mogelijk	oordeel	komen	tijdens	de	praktijkexamens.

7. MATERIËLE VOORZIENINGEN

Handjehelpen	biedt	aan	derdejaars	stagiairs	een	
stagevergoeding	van	€200,-	per	maand	op	basis	van	
32	uur	per	week,	mits	de	stagiair	is	ingezet	als	BIO	van	
eerstejaars	stagiairs.	Handjehelpen	is	afhankelijk	van	
subsidies	van	gemeenten	en	giften	van	fondsen.	Dit	
financieringsmodel	is	gericht	op	financiering	van	de	
koppeling	of	de	uitvoering	van	projecten.	Elk	jaar	zal	
er	opnieuw	overwogen	worden	of	stagevergoeding	
financieel	mogelijk	blijft	voor	derdejaars	en	vierdejaars	
stagiairs	bij	Handjehelpen.	Er	zijn	op	een	aantal	punten	
afspraken	over	de	volgende	materiële	voorzieningen	
gemaakt:

Reiskosten
Onderdeel	van	een	stage	bij	Handjehelpen	is	reizen.	De	
hulpvragers	wonen	immers	verspreid.	Dit	betekent	ook	
dat	er	(soms)	reiskosten	worden	gemaakt.	We	vragen	
stagiairs	hun	OV-kaart	te	gebruiken.	Als	de	stagiair	niet	
over	een	OV-kaart	beschikt,	kunnen	na	het	indienen	
van	een	begroting	en	na	akkoord	van	de	directeur,	de	
reiskosten	vergoed	worden	á	€0,19	per	kilometer	op	
voorwaarde	dat	deze	maandelijks	ingediend	worden	
en	met	een	maximum	van	€1.000,-	voor	een	heel	
schooljaar.	Met	deze	regeling	willen	we	de	aanname	
van	oudere	stagiairs	(>30)	stimuleren.	Ook	hier	geldt	
dat	er	jaarlijks	wordt	bekeken	of	het	beleid	rondom	
reiskosten	gewijzigd	dient	te	worden.
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Overige kosten
Kosten	voor	een	uitje	of	een	drankje	zijn	voor	rekening	
van	de	hulpvrager.	Tenzij	anders	is	afgesproken	zoals	
binnen	het	Project	Ervaringsmaatje.	

Verzekeringen 
Als	er	sprake	is	van	diefstal,	schade	of	een	ongeval	zal	
onderzocht	worden	of	de	schade	op	de	verzekering	
van	de	stagiair	of	hulpvrager	verhaald	kan	worden.	
Als	dit	niet	mogelijk	is,	heeft	Handjehelpen	een	
aanvullende	aansprakelijkheidsverzekering	en	een	
collectieve	ongevallenverzekering	afgesloten	die	
uitkeert	in	situaties	waar	de	eigen	verzekering	van	de	
stagiair	niet	in	voorziet.

8. SOCIALE VEILIGHEID

Ter	bescherming	van	de	stagiair,	de	hulpvrager	en	
de	organisatie	gelden	voor	elke	stagiair	de	volgende	
afspraken:
• Er	wordt	altijd	een	contract	getekend	dat	opgesteld	

is	door	de	opleiding.	Hierin	staan	afspraken	
over	stagelopen,	wederzijdse	verwachtingen,	
verzekeringen,	stageduur,	hoe	om	te	gaan	met	
conflicten.	Dit	contract	wordt	ondertekend	door	
het	Stagebureau	van	de	betreffende	opleiding,	
Handjehelpen	en	de	stagiair.

• In	aanvulling	daarop	tekent	de	stagiair	ook	een	
contract	bij	Handjehelpen	(deze	is	op	te	vragen).	

• Voor	elke	stagiair	wordt	een	Verklaring	Omtrent	
Gedrag	(VOG)	aangevraagd.	Binnen	vier	weken	
na	aanvang	van	de	stage	moet	de	originele	VOG	
ingeleverd	zijn.	Het	niet	inleveren	kan	reden	zijn	voor	
ontbinding	van	het	stagecontract.

• Handjehelpen	heeft	spelregels	voor	vrijwilligers	
en	stagiairs.	Een	van	de	spelregels	is:	bij	signalen	
van	kindermishandeling,	huiselijk	geweld,	ouderen-
mishandeling	of	bij	(beleving	van)	(seksueel)	
grensoverschrijdend	gedrag	neem	je	direct	contact	
op	met	je	coördinator

• Stagiairs	leren	in	het	inwerkprogramma	dat,	wanneer	
ze	zelf	(seksueel)	ongewenst	gedrag	ervaren,	ze	direct	
contact	op	moeten	nemen	met	hun	begeleider	die	
hen	ondersteunt	in	vervolgstappen	om	hiermee	om	
te	gaan.	Uiteraard	staat	daarbij	de	veiligheid	van	de	
stagiair	voorop.	

• Handjehelpen	heeft	intern	een	protocol	
dat	gehanteerd	wordt	bij	“ernstig	(seksueel)	
grensoverschrijdend	gedrag”.	

• Bovenstaande	onderwerpen	worden	uitgebreider	

beschreven	in	de	stagehandleiding	die	elke	stagiair	
aan	het	begin	van	zijn	stage	uitgereikt	krijgt.	In	de	
handleiding	staan	ook	de	omgangsregels	beschreven	
en	de	spelregels	waar	stagiairs	zich	aan	moeten	
houden.

9. KWALITEIT 

Om	de	kwaliteit	van	de	stages	die	wij	bieden	en	
begeleiden	op	een	goed	niveau	te	houden	is	het	
belangrijk	dat	we	ons	blijven	ontwikkelen.	Hiervoor	zijn	
een	aantal	punten	van	belang:
• We	meten	de	tevredenheid	en	beleving	van	de	stage	

onder	onze	stagiairs.	In	deze	evaluaties	staat	centraal	
hoe	stagiairs	hun	stage	ervaren.	Uit	deze	evaluaties	
halen	de	stagecoördinatoren	veranderpunten	en	
implementeren	deze	in	de	begeleidingsstructuur.	

• We	meten	hoe	de	hulpvragers	de	inzet	van	de	
stagiair	ervaren.	Deze	evaluaties	helpen	ons	in	de	
begeleiding	van	onze	stagiairs,	maar	leveren	tevens	
indirect	input	voor	de	begeleidingsstructuur	(denk	
bijvoorbeeld	aan	frequentie	van	contact	tussen	
coördinator	en	hulpvrager,	stagebezoeken	etc.).

• Handjehelpen	hecht	waarde	aan	de	professionaliteit	
van	haar	medewerkers,	waar	het	gaat	om	stagiair	
begeleiding.	Zij	zijn	immers	het	belangrijkste	
instrument	in	de	begeleiding.	Vanuit	dat	punt	
bezien	is	het	belangrijk	vakkennis	op	peil	te	houden,	
trainingen	te	volgen,	intervisie	en	supervisie	te	
volgen.	Een	onderdeel	hiervan	is	het	volgen	van	
praktijkbegeleiderstrainingen	die	aangeboden	
worden	door	verschillende	HBO-	en	MBO	
opleidingen.

• De	begeleiders	streven	ernaar	een	rolmodel	te	zijn	
voor	de	stagiairs	en	hanteren	de	Presentiebenadering	
in	hun	eigen	werk	en	in	hun	houding	naar	stagiairs,	
collega’s	en	professionals.

• Daarnaast	houden	we	nauw	contact	met	
studieloopbaanbegeleiders	en	Stagebureaus	van	
de	diverse	opleidingen	om	elkaar	te	versterken	in	
kwalitatief	goede	begeleiding.
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10. COMMUNICATIE

Het	Stagebureau	van	Handjehelpen	laat	zich	zien	
aan	de	buitenwereld,	deelt	successen	om	zodoende	
potentiele	HBO-	en	MBO	opleidingen	en	stagiairs	
enthousiast	te	maken	voor	een	stage	bij	Handjehelpen.	
Belangrijke	pijlers	in	de	communicatie	zijn:
• het	profileren	van	Handjehelpen	op	social	media	

(waarbij	frequent	gebruik	wordt	gemaakt	van	
beelden);	

• intensieve	(individuele)	contacten	met	HBO-	en	
MBO	opleidingen	op	diverse	niveaus,	waarbij	we	
streven	naar	meer	convenanten	tussen	Handjehelpen	
en	diverse	opleidingen	en	vanuit	onze	kennis	van	
de	praktijk	mee	denken	met	vernieuwing	van	het	
onderwijs;

• actief	aanwezig	zijn	op	stagemarkten;
• mond-tot-mond	reclame:	een	tevreden	stagiair	is	de	

beste	ambassadeur	om	nieuwe	stagiairs	te	werven;	
• specifieke	stageflyers	die	worden	verspreid	op	

daarvoor	relevante	plekken.

11. GRENZEN VAN STAGELOPEN

Mag	een	stagiair	zijn	hulpvrager	op	het	toilet	helpen?	
Of	mag	hij	tijdens	een	uitstapje	zijn	hulpvrager	de	
medicijnen	geven	die	hij	nodig	heeft?	Mag	hij	met	een	
rolstoel	rijden?	Of	mag	hij	samen	met	zijn	hulpvrager	
die	blind	is	een	flink	stuk	gaan	fietsen	op	de	tandem?	
En	wie	is	dan	aansprakelijk	als	het	fout	gaat?

Hierbij	gaat	het	om	twee	soorten	handelingen	
waarover	aansprakelijkheidsuitspraken	zijn	gedaan:

Voorbehouden handelingen:
Voorbehouden	handelingen	zijn	risicovolle,	medische	
handelingen	die	alleen	door	bevoegde	zorgverleners	
mogen	worden	uitgevoerd.	De	voorbehouden	
handelingen	staan	in	de	Wet	op	de	beroepen	in	de	
Individuele	Gezondheidszorg	(Wet	BIG).	Daarin	is	ook	
opgenomen	wie	deze	handelingen	zelfstandig	of	in	
opdracht	mag	uitvoeren.	Om	onverantwoorde	risico’s	
voor	de	gezondheid	van	de	patiënt	voorkomen	zijn	
eisen	gesteld	aan	de	uitvoerder:
• Deskundigheid
• Zorgvuldigheid
• Bekwaam	door	kennis	en	vaardigheid	

De	wet	BIG	verbiedt	onbevoegden	om	“beroepsmatig”	
voorbehouden	handelingen	(bv	injecties	geven)	uit	te	
voeren.	

Uitgangspunt	van	Handjehelpen	is	dat	onze	stagiairs	
geen	voorbehouden	(medische)	handelingen	
verrichten.	

Voor	wat	betreft	een	hulpvrager	met	epilepsie	
vragen	we	aan	de	hulpvrager	een	protocol	hoe	te	
handelen	bij	een	epilepsieaanval.	Dit	protocol	wordt	
doorgesproken	met	de	hulpvrager,	de	eventueel	
aanwezige	mantelzorger,	de	stagiair	en	Handjehelpen.	
Hierna	ondertekenen	(na	instemming)	alle	partijen	een	
speciaal	hiervoor	opgesteld	formulier	(zie	server).
.
Risicovolle handelingen
Dit	zijn	handelingen	die	niet	zijn	voorbehouden	aan	
een	bepaalde	beroepsgroep,	maar	wel	risicovol	kunnen	
zijn,	zoals	iemand	op	de	wc	helpen,	met	een	rolstoel	
lopen	of	fietsen	met	een	tandem.	Als	een	stagiair	deze	
of	soortgelijke	handelingen	uitvoert	en	er	gaat	iets	
fout,	dan	is	de	organisatie	aansprakelijk.

Omdat	deze	handelingen	de	kwaliteit	van	leven	van	de	
hulpvrager	kunnen	bevorderen,	wil	Handjehelpen	hier	
maatwerk	in	bieden.	Als	we	in	een	situatie	besluiten	
dat	we	de	verantwoordelijkheid	willen	nemen	
dan	kijken	we	of	alle	partijen	(stagiair,	hulpvrager,	
mantelzorger)	hiermee	instemmen.	Daarna	zoeken	
we	uit	of	de	stagiair	in	staat	is	om	de	risicovolle	
handelingen	uit	te	voeren	of	dat	er	wellicht	nog	
specifieke	instructies	nodig	zijn.	

Stagiairs	komen	in	situaties	waarin	risicovolle	
handelingen	niet	voorbereid	konden	worden	en	zij	
ter	plekke	besluiten	om	of	wel	of	niet	te	handelen.	
Bijvoorbeeld	wanneer	de	hulpvrager	valt	en	overeind	
geholpen	moet	worden.	Het	spreekt	voor	zich	
dat	wij	hier	van	te	voren	geen	invloed	op	hebben,	
maar	de	organisatie	is	ook	dan	verantwoordelijk	en	
aansprakelijk.

Deze	afspraken	zijn	in	lijn	met	het	vrijwilligersbeleid.	
We	verwijzen	naar	het	vrijwilligersbeleid	voor	een	
gedetailleerde	uitwerking.
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12. KLACHTEN EN GESCHILLEN

Klachten	of	geschillen	willen	we	graag	voorkomen	door	
een	transparante	en	betrokken	houding.	Echter	waar	
mensen	samen	en	voor	elkaar	werken,	zijn	klachten	
of	geschillen	nooit	helemaal	te	voorkomen.	Voor	die	
situaties	is	het	goed	om	met	elkaar	afgesproken	te	
hebben	hoe	we	willen	handelen.

Tussen hulpvrager en stagiair
Bij	spanningen	en/of	conflicten	tussen	stagiair	en	
hulpvrager,	zal	in	eerste	instantie	de	(stage)coördinator	
bemiddelen	en	kijken	of	het	geschil	in	goed	overleg	
opgelost	kan	worden,	dan	wel	dat	er	afspraken	
gemaakt	kunnen	worden	zodat	de	stage	bij	deze	
hulpvrager	voortgang	kan	vinden.	In	goed	overleg	kan	
een	koppeling	door	een	klacht	of	geschil	beëindigd	
worden.	

Als	na	bemiddeling	of	beëindiging	van	de	koppeling	
de	klacht	of	het	geschil	niet	is	opgelost,	kunnen	alle	
partijen	hiervan	melding	maken	bij	de	organisatie	
(secretariaat	of	directeur).	De	directeur	draagt	in	deze	
situaties	eindverantwoordelijkheid	voor	het	oplossen	
van	de	klacht	of	het	geschil.

Tussen stagiair en coördinator
Handjehelpen	volgt	hierin	de	afspraken	zoals	de	
opleidingen	deze	in	de	stagecontracten	opnemen:	
bij	problemen	tijdens	de	stage	richten	de	stagiair	en	
(stage)coördinator	zich	allereerst	tot	elkaar.	Als	dit	niet	
tot	een	oplossing	leidt,	kunnen	geschillen	tussen	de	
stagiair	en	(stage)coördinator	worden	voorgelegd	aan	
de	begeleidend	docent.	

Als	door	interventie	van	de	begeleidend	docent	nog	
steeds	geen	oplossing	gevonden	kan	worden,	wordt	
het	geschil	voorgelegd	aan	de	coördinator	van	het	
praktijkbureau	van	de	betreffende	opleiding.	De	(stage)
coördinator	kan	hierin	ondersteuning	vragen	van	een	
collega	of	de	directeur.	(zie	ook	Protocol	Veiligheid	
Handjehelpen)
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BIJLAGE 1 - FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN
Beschrijving	van	de	functies	die	genoemd	worden	in	dit	stagebeleid

• Directeur:	De	directeur	is	eindverantwoordelijk	voor	de	ontwikkeling	en	uitvoering	van	het	gehele	
organisatiebeleid.	De	beleidsterreinen	zijn:	personeel,	financieel	en	strategisch.	

• De	Regiocoördinator	(RECO):	De	RECO	zorgt	ervoor	dat	de	vraag	van	een	hulpvrager	helder	wordt.	Hiervoor	
gaat	hij	op	intake.	Daarna	zoekt	hij	een	vrijwilliger	of	stagiair	die	de	hulpvraag	wil	invullen.	Hij	is	verantwoordelijk	
voor	de	koppeling	van	vrijwilligers	en	de	begeleiding	daarna.	Daarnaast	begeleiden	in	elk	team	een	aantal	
regiocoördinatoren	ook	stagiairs	en	zijn	zij	mede	verantwoordelijk	voor	de	inzet	en	koppeling	hiervan.	
	

• De	Coördinator	Stagebureau	Informele	Zorg	(stagecoördinator):	De	stagecoördinator	is	eindverantwoordelijk	
voor	het	goed	functioneren	van	het	Stagebureau	van	Handjehelpen.	Dit	betekent	dat	zij	naast	het	begeleiden	
van	stagiairs	van	verschillende	opleidingen	en	niveaus,	verantwoordelijk	is	voor	de	kwaliteit	en	ontwikkeling	van	
begeleidingsstructuren,	het	onderhouden	en	aanjagen	van	(nieuwe)	samenwerkingen	met	HBO-	en	MBO	scholen	
en	het	inhoudelijk	(door)ontwikkelen	van	een	duurzaam	Stagebureau.	

• Begeleider	in	opleiding	(BIO):	De	BIO	is	een	derdejaars	(of	vierdejaars)	HBO	stagiair	en	heeft	als	taak	om	(een	
gedeelte)	van	de	eerstejaars	stagiairs	voor	Handjehelpen	te	begeleiden.	Ze	zijn	verantwoordelijk	voor	de	feedback	
op	werkverslagen,	gaan	op	stagebezoek	en	organiseren	de	intervisiebijeenkomsten.	Dit	doen	zij	in	samenwerking	
met	en	onder	supervisie	van	een	regio-	of	stagecoördinator.


