Stage februari 2019

Oktober 2018

Dit boekje is voor studenten die overwegen om bij Sterk Huis stage te lopen.
Je vindt hierin een overzicht van al onze stageplaatsen en een toelichting op de diverse groepen en
hulpvormen waar we stageplaatsen hebben.
Meer informatie over de hulp, de werkvormen en de organisatie staat op de website:
www.sterkhuis.nl
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Over Sterk Huis
Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en
gezinnen.
We bieden een warme en veilige omgeving om bij grote opvoedings- en ontwikkelingsvragen of in
tijden van crisis tot rust te komen en hulp te vinden. En weer te bouwen aan een veilig en zelfstandig
leven.
Het is onze maatschappelijke opdracht om kinderen en gezinnen betere kansen op een goede
toekomst te bieden. Vanuit onze kennis en vakmanschap op het gebied van behandeling van
complexe problemen en bij kwetsbare situaties, investeren we ook in het tijdig signaleren van risico’s
en in het voorkomen van grote problemen. Dit doen we altijd in samenwerking met scholen,
gemeenten en huisartsen.
Sterk Huis gelooft dat een samenleving waarin iedereen gezien wordt een betere samenleving is. Het
biedt mensen meer kans op een stabiel, veilig, zelfstandig en veerkrachtig leven. Om zo te bouwen
aan een betere toekomst.
Onze thema's:
- Ontwikkeling en gedrag
- Opvoeding en ouderschap
- Huiselijk geweld en (kinder)mishandeling
- Seksueel misbruik
- Problemen bij scheiden
- Pleegzorg
- Leren en werk

Onze pijlers:
Pijler 1: Opvang en behandeling bij complexe problemen op het gebied van veiligheid en ontwikkeling.
 1. Warme en veilige opvang bij ernstige veiligheidsdreiging.
 2. Deskundige en innovatieve behandeling om:
 Trauma’s te verwerken
 Te bouwen aan een stevige ontwikkeling
 Gezinnen sterk te maken voor een veilige en kansrijke opvoeding
 3. Sterk in werk en leren
Pijler 2. Eerder signaleren en voorkomen
Ernstige problemen binnen een gezin ontstaan niet van de ene op de andere dag. We zien dat
huiselijk geweld en kindermishandeling bijna altijd uitingsvormen zijn van ellende die vaak al veel
eerder te signaleren is en soms al bijna te voorspellen is.
Vanuit onze kennis van complexe problemen en kwetsbare situaties, investeren we in het tijdig
signaleren van risico’s en het voorkomen van grote problemen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking
met het onderwijs, gemeenten, huisartsen, partners in de zorg en vrienden van Sterk Huis.
Vanuit onze kennis van de complexe problematiek investeren we in:
 Voorspellende ‘business intelligence’ software
 Wijkteams op maat van de bekende problematiek
 Onderscheidend vermogen in de wijkteams
 Verbinden van algemene kennis met specialistische kennis
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Stagemogelijkheden
Sterk Huis heeft 24 stageplaatsen beschikbaar. Het gaat hier om derde en vierde jaars stages van
minimaal 10 maanden. De meeste stages zijn van september tot juli. In sommige gevallen is een
gekoppelde stage mogelijk (1,5 jaar).
Ook komen elk jaar een aantal stages ter beschikking in februari. Dit bijvoorbeeld omdat stagiaires die
in september zijn begonnen de stage hebben beëindigd of doordat wij ook werken met zogenaamde
gekoppelde stages (anderhalf jaar durende stages HBO-pedagogiek).
In dit stageboek staan de stages vermeld die aanvangen per februari 2019.

De procedure
Wij verstrekken informatie aan de Hogescholen Fontys en AVANS in Tilburg, Breda en Eindhoven
(social work en Pedagogiek). Op de stagemarkten verstrekken wij algemene informatie over onze
organisatie en een overzicht van de stageplaatsen indien deze al bekend zijn.
Solliciteren kan alleen digitaal. Geef daarbij in de onderwerpregel aan: “Betreft stage februari 2019” en
daarbij de werkvorm waarvoor je solliciteert. Formuleer je brief zo concreet mogelijk met de voorkeur
voor een specifieke groep / werkvorm (één voorkeur) binnen onze organisatie. Hoe concreter, des
te beter dus! Sollicitaties voor meerdere groepen worden NIET in behandeling genomen.
Sollicitaties kunnen worden gestuurd aan stage@sterkhuis.nl
Op 15 november 2018 sluit de sollicitatietermijn voor stages die aanvangen in februari. Daarna
worden de selectiegesprekken gepland en ontvangen de geselecteerde kandidaten een uitnodiging.
De bedoeling is dat uiterlijk 15 januari alle procedures zijn afgerond en studenten weten of ze wel of
geen stageplek binnen Sterk Huis hebben.
Meest recente informatie is te vinden op de website: www.sterkhuis.nl bij werk en stage.
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ORGANISATIESTRUCTUUR
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Aanbod stageplekken Sterk Huis februari 2019
Organisatie

Typering
werkvorm

Bedrijfsbureau 

Cluster 2

Cluster 5

Cluster 6

Dagbehandeling
jeugdzorg en
intensief ambulant

Opleiding

Stageduur

Aantal uur
p/w

1

MBO/HBO Communicatie,
Journalistiek, DTP, Grafisch
Vormgever

Duur in
overleg (3e
of 4e jaar)

32 uur

1

HBO Social Work of Pedagogiek
(deelname BIC)

10
maanden of
gekoppeld
(1,5 jaar)

24 uur /
32 uur



Kangoeroe



Kompas
(Ambulante
hulpverlening)

1

HBO Pedagogiek of SPH / MWD
(Social Work)

Duur in
overleg (3e
of 4e jaar)

32 uur



Pleegzorg
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HBO Pedagogiek of Social Work
(MWD)

Gekoppeld
(1,5 jaar)

24 uur /
32 uur

HBO SW/SPH/MWD/Pedagogiek

Gekoppeld
(1,5 jaar)

24 uur /
32 uur

Alleenstaande
minderjarige
vluchtelingen




Cluster 7

PR en
Communicatie

Aantal
stageplaatsen



KWE Waalwijk
KWE+ Athena /
Tilburgseweg
KWG Dounya

1
1

Team ambulant
VHV (vrouwenhulpverlening)

1

1
HBO Pedagogiek of MWD
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Duur in
overleg

32 uur

Bedrijfsbureau
PR en Communicatie
De afdeling PR en Communicatie bestaat uit 3 medewerkers en werken eraan om de missie en het
werk van Sterk Huis binnen & buiten bekend te maken: Hoe werkt Sterk Huis aan een veilig en
zelfstandig leven met kansen voor ontwikkeling voor iedereen? Wij willen Sterk Huis profileren als hét
kenniscentrum op het gebied van veiligheid en ontwikkeling. Belangrijk is dat we op een heldere en
eenduidige manier naar buiten treden. Hoe doen we dat? Alles wat naar buiten gaat (presentaties,
folders etc.) hebben een herkenbare stijl en de inhoud is een vertaling van / ingebed in de STERK
HUIS visie. PR en communicatie zorgt voor die duidelijke uitstraling en daarom wordt van elke
medewerker verwacht die een presentatie geeft of een communicatiemiddel nodig heeft, dat hij/zij zich
meldt bij PR en communicatie. Uiteraard gaan ook alle persvragen (hoe klein ook) via PR.
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Cluster 2:
 Dagbehandeling
 Ambulante hulpverlening - Kompas
Dagbehandeling voor kinderen van 0 – 8 jaar
Voor jonge kinderen is het belangrijk dat de ruimte en mensen om hen heen zekerheid en vertrouwen
geven. Dat proberen we te bereiken door de kinderen in kleine, overzichtelijke behandelgroepen te
plaatsen. Iedere groep bestaat uit maximaal 9 kinderen en met vaste pedagogische medewerkers.
Er zijn binnen de dagbehandeling zes groepen. Alle groepen bieden behandeling overdag.
Kangoeroe – 1 stageplaats
Ouder-baby dagbehandeling.
Ouders en kinderen van 0 - 2 jaar, waarbij sprake is van ernstige ouder-kind relatieproblematiek ten
gevolge van kindfactoren, ouderfactoren (o.a. psychiatrische problematiek) of een combinatie van
beide, waardoor de ontwikkeling van het kind bedreigd wordt.

Ambulante hulpverlening
We sluiten aan bij de positieve kwaliteiten en de sterke kanten van cliënt en de omgeving om de
doelen van de hulpverlening te bereiken.
De cliënt bepaalt waaraan hij of zij wil werken en wij ondersteunen daarbij.
Ambulante hulp is gericht op kind en gezin, moeder en kind of jongere. Altijd met het doel dat de cliënt
zelfstandig met de doelen vooruit kan.
Kompas
Het gaat om kinderen die door gedragsproblemen dreigen uit te vallen op school. De veiligheid is in
het geding bij zowel het kind zelf als die van andere kinderen op school en leerkrachten. De school
voelt zich handelingsverlegen waardoor er een risico is op schorsing of verwijdering. Als
gedragscoach bij Kompas, werk je nauw samen met het kind, ouders/ opvoeders en met school met
als doel schooluitval te voorkomen. Het gaat om kortdurende trajecten van maximaal 3 maanden.
De taken van de ambulant hulpverlener
 ondersteunt en begeleidt de cliënt of het cliëntsysteem zodanig dat deze weer als zelfstandig
persoon kan functioneren;
 betrekt hierbij de naaste omgeving en benodigde voorzieningen;
 inventariseert de hulpvraag, ontwikkelt het hulpverleningsplan, draagt zorg voor de uitvoering van
het hulpverleningsplan en coördineert de hulpverlening;
 houdt rekening met risicovolle situaties, de veiligheid van betrokkenen en het bijzondere karakter
van begeleiding aan huis;
 signaleert knelpunten en houdt rekening met maatschappelijke ontwikkelingen en wet- en
regelgeving;
 onderhoudt u contacten met ambulant werkende sociaal pedagogisch werkers, casewerkers en
externe instanties en organisaties in het kader van de directe hulpverlening;
 werkt voor een optimale afstemming en overdracht nauw samen met relevante afdelingen binnen
Sterk Huis (inclusief de crisisopvang).

8

Cluster 5: Pleegzorg.
Pleegzorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar
Pleegzorgwerkers begeleiden het pleegkind en de (pleeg)ouders. Hij of zij zorgt dat er goede
afspraken worden gemaakt over de begeleiding, over financiën, contacten met de ouders van het kind
etc. De pleegzorgwerker bevordert ook dat er een zorgteam rond het pleegkind wordt geformeerd. Dit
wordt door de pleegzorgwerker vastgelegd in een hulpverleningsplan
De pleegzorgwerker volgt de ontwikkelingen van het pleegkind en bewaakt samen met (pleeg)ouders
of de doelen van de plaatsing worden gehaald.
Pleegzorg is de zorg voor een kind van een ander, een pleegkind. Pleegkinderen zijn kinderen tussen
0 en 18 jaar die door problemen niet thuis bij hun ouders kunnen wonen.
Er zijn verschillende vormen van pleegzorg: crisisopvang, pleegzorg voor korte tijd, pleegzorg voor
lange tijd, weekend-vakantiepleegzorg, netwerkpleegzorg.
Kinderen worden in een pleeggezin geplaatst omdat de ouders hen om uiteenlopende redenen niet
goed kunnen verzorgen of hen onvoldoende stabiliteit en/of veiligheid kunnen bieden. Zo zijn er
kinderen die te weinig aandacht hebben gehad of mishandeld zijn of waarvan de ouder(s) ernstige
medische of psychische problemen hebben. Pleegkinderen brengen hun eigen geschiedenis mee en
dat kan hun gedrag beïnvloeden. Kinderen voelen zich bijvoorbeeld schuldig, boos of verdrietig omdat
ze niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen. Maar ze kunnen ook opgelucht zijn omdat er
eindelijk iets verandert.
Hoe slecht de omstandigheden van deze kinderen ook zijn geweest, in de praktijk blijven ze zich
meestal trouw (loyaal) opstellen ten opzichte van hun ouders. In bijna alle situaties hebben de
pleegkinderen in meer of mindere mate contact met hun ouders. Het is belangrijk voor het kind dat de
pleegouders zich in dit contact met de ouders positief opstellen.
Wanneer een kind in een pleeggezin wordt geplaatst, kan dat vrijwillig gaan of gedwongen. Vrijwillig
houdt in dat de ouders zelf aangeven dat ze niet goed voor hun kind kunnen zorgen en dat het beter is
als hun kind (tijdelijk) niet thuis woont. Verplicht wil zeggen dat de rechter een uitspraak heeft gedaan
dat een kind niet meer thuis mag wonen. De rechter benoemt dan een (gezins)voogd voor het kind.
Deze voogd is een hulpverlener van Bureau Jeugdzorg.
Pleegouders zijn mensen die deze kinderen proberen te helpen hun weg te vinden in al deze
verwarrende gevoelens. Pleegouders zijn geen superouders. Opvoeden is moeilijk en daarbij worden
soms fouten gemaakt.
Pleegouders zijn mensen die zich open opstellen ten opzichte van het kind en zijn omgeving en goed
kunnen samenwerken. Een praktische en reële instelling is belangrijk.
Voor de afdeling pleegzorg zijn de pleegouders “partners in zorg”.
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Cluster 6: Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV)
KWG: Kinderwoongroepen
In een kinderwoongroep wonen twaalf kinderen in de leeftijd van 14 tot 17 jaar. Al deze kinderen zijn
zonder hun ouders naar Nederland gekomen. Een aantal van hen heeft geen familie meer of weet niet
waar deze is gebleven. Er zijn dag en nacht groepsleiders aanwezig om de kinderen te begeleiden.
Alle kinderen gaan naar school omdat het erg belangrijk is om zo snel mogelijk de Nederlandse taal te
leren. De meeste kinderen zijn lid van (sport)clubs en leren zo op een natuurlijke manier om contacten
te leggen met hun leeftijdsgenoten. Het leven en werken bij de KWG is erop gericht om de kinderen
een gevoel te geven van veiligheid en rust van waaruit ze zich verder kunnen gaan ontwikkelen.
De kinderen verblijven tijdelijk in de kinderwoongroep in afwachting van een meer definitieve
bestemming zoals wonen bij een pleeggezin of in een KWE.

KWE: Kleinschalige wooneenheid
In een KWE wonen alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de leeftijd van circa 15 – 18 jaar. Zij
worden voorbereid op een leven in Nederland of terugkeer naar het land van herkomst.
Een Kleine Wooneenheid (KWE) is een gewoon woonhuis, waar vier jongeren bij elkaar wonen. Zij
worden begeleid door mentoren, die gedurende een aantal uren per dag in het pand aanwezig zijn. Er
is daarnaast een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Er is geen 24 uurs begeleiding.
De geplaatste jongeren zijn dermate zelfredzaam dat ze al bijna zelfstandig kunnen wonen. Het doel
is het verder verzelfstandigen van de jongeren. Wanneer jongeren 18 jaar worden, zijn ze conform de
Nederlandse wetgeving meerderjarig, wat betekent dat de voogdijmaatregel stopt en ook het wonen in
een KWE moet worden beëindigd. Het vervolgtraject van de jongere is zelfstandig gaan wonen op
kamers of, wanneer ze geen verblijfsstatus hebben, een terugkeer naar de centrale opvang.

KWE+: Kleinschalige wooneenheid plus
Een KWE+ is een woning waar vijf tot acht jongeren bij elkaar wonen. Zij worden dagelijks begeleid
door mentoren die gedurende de ochtend, middag en avond in het pand aanwezig zijn, tevens zijn
mentoren in het weekend een dagdeel aanwezig en kunnen jongeren op overige momenten een
beroep op de 24-uurs bereikbaarheidsdienst doen.
De meeste jongeren die in de KWE+ gaan wonen komen vanuit een KWG of rechtstreeks vanuit de
centrale opvang. De jongeren die in de KWE+ worden geplaatst zijn zelfredzaam genoeg om
dagdelen zichzelf zonder aanwezigheid van mentoren te redden, maar hebben daarnaast intensieve
begeleiding nodig richting het verder verzelfstandigen, voordat ze 18 jaar worden. Dit is het
voornaamste doel van het wonen op de KWE+. Voorbeelden daarvan zijn o.a. een goede dagelijkse
routine, goede participatie in onderwijs, leef- en woonomgeving verzorgen, opbouwen en
onderhouden van een sociaal netwerk en allerlei praktische vaardigheden.
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