Werkzaamheden 3e jaars stagiair bij Handjehelpen
2018/2019
Kernwaarden
We vinden het belangrijk dat onze stagiairs willen werken vanuit de kernwaarden van onze
organisatie:
 Gewoon doen
 Toegankelijk
 Maatwerk
 Wederkerigheid
 Professioneel
Deze kernwaarden zijn van belang in het werken met onze doelgroep, het coachen van stagiairs
en het werken in en vanuit onze organisatie.
Werken met de doelgroep:
 Stagiairs voeren in afstemming met hun praktijkbegeleider de regie over hun eigen
caseload met daarbinnen een diversiteit aan (complexe) hulpvragen passend bij het
derde leerjaar, de opleidingsrichting en het uitstroomprofiel van de stagiair.
 In de thuissituatie begeleiden van (ouders van) kinderen en/of volwassenen met een
beperking, chronische ziekte of met gedragsproblemen en hun mantelzorgers. Hierbij
wordt uitgegaan van hun hulpvraag. Begeleiding vindt plaats in de thuissituatie. De
basishouding is de presentiebenadering van A. Baart, stagiairs worden hierin getraind.
 Actief opdoen van kennis en vaardigheden gerelateerd aan de hulpvragers. Te denken
valt aan kennis en vaardigheden met betrekking tot handicaps, stoornissen, chronische
ziekten, culturele achtergronden, (ouder)begeleiding, begeleidingsmethodieken en
ontwikkelingsfasen. Hierbij ligt de focus niet op de beperking, maar op de krachten van de
persoon zelf en diens systeem.
 Rapporteren over de hulpvrager en het begeleidingsproces ten behoeve van de
overdracht.
 Passend bij de hulpvraag worden plannen opgesteld in samenspraak met de organisatie.
 In situaties binnen de caseload waarbij er zorgen zijn over veiligheid, deze signalen
kunnen wegen (in overleg met eindverantwoordelijke) en bespreken met de
aandachtsfunctionaris huiselijk geweld.
Coachen van eerstejaars- en MBO-stagiairs
 In de praktijk begeleiden van deze stagiairs (stagebezoeken) als BIO (begeleider in
opleiding)
 Feedback geven op de reflecties van de eerstejaars
 In situaties binnen de casussen van de eerstejaars of MBO-ers, waarbij er zorgen zijn
over veiligheid, deze signalen kunnen wegen (in overleg met eindverantwoordelijke) en
bespreken met de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld.
 Methodisch leiding geven aan een Intervisiegroep
o Vanuit intervisiemethode (onder andere incidentmethode)
o Vanuit literatuur over begeleiden, coachen
Werken in en vanuit onze organisatie:
 Bijdrage leveren aan themabijeenkomsten
 Volgen van themabijeenkomsten ten behoeve van de deskundigheidsbevordering.
 Actieve bijdrage leveren aan de werkbegeleiding: denk daarbij aan verslaglegging met
reflectie op eigen beroepsmatig handelen (een logboek, met als basis reflectiemodel
Korthagen) en het volgen van het eigen leerproces
 Actieve deelname aan intervisiebijeenkomsten
 Meedenken en –werken met organisatorische taken zoals:
o Verwerken van intakes in het systeem

o







Gesprekken voeren met hulpvragers over voortgang ondersteuning vanuit
Handjehelpen
o Werken binnen de keten formeel en informele ondersteuning
o Doen van onderzoek ten behoeve van beleid binnen de organisatie ter
bevordering van de kwaliteit van begeleiden van de hulpvrager/ stagiair.
o Adviseren van de organisatie naar aanleiding van onderzoek ter verbetering van
beleid.
o Naar aanleiding van advies, ontwikkelen van herzien programma voor coachen
en begeleiden van eerstejaars.
Meewerken aan activiteiten waarbij de organisatie wordt vertegenwoordigd ten opzichte
van andere organisaties (te denken gemeentelijke bijeenkomsten, voorlichtingen op
scholen en belangenorganisaties voor mensen met een beperking).
Deelname aan projecten (psychiatrie, jonge mantelzorger, samenwerken formeelinformeel, methodisch netwerk versterken, jongeren (met een beperking) ondersteunen in
het zelfstandig leren reizen in samenwerking met gemeente).
Handjehelpen biedt ook een professionaliseringsaanbod, waarbij verwacht wordt dat 3e
jaars hier actief gebruik van maken. Professionaliseringsthema’s zijn bijvoorbeeld: rouw
en verlies, presentiebenadering, grenzen stellen, autisme vanuit ervaringsdeskundige,
LVB en interculturele sensitiviteit.
Je ontvangt als 3e jaars (met BIO werkzaamheden) een stagevergoeding van maximaal
€200,- per maand, afhankelijk van het aantal uur wat je bij ons stageloopt.

