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Over de locatie
GGNet, woonvorm in Eibergen

Functieomschrijving
Op zoek naar een uitdagende en leerzame praktijkstage binnen de geestelijke gezondheidszorg om ervaring op te
doen? Dan ben je bij GGNet beschermd wonen Eibergen aan het juiste adres!

Dit ga je doen
Binnen beschermd wonen ervaar je de werkzaamheden van een woonbegeleider in de GGZ. Je werkt met en voor
patiënten met (ernstige) psychiatrische problemen.
Je wordt begeleid door een collega woonbegeleider, onder supervisie verleen je zorg aan patiënten volgens de
begeleidingsmethodiek. Je geeft daarbij herstelgerichte begeleiding aan de patiënten. Je draagt mede zorg voor de
continuïteit in de totale zorgverlening. De woonbegeleiding bestaat uit systematische ondersteuning bij:
• het versterken en ondersteunen van huishoudelijke vaardigheden en/of taken;
• indien nodig ondersteunen bij de persoonlijke verzorging;
• sociaal emotionele ondersteuning;
• ondersteunen bij het oplossen van dagelijkse, praktische problemen;
• het helpen zoeken naar en aanbieden van zinvolle dagbesteding;
• ondersteunen bij het ontwikkelen of in stand houden van een sociaal netwerk;
• oriëntatie op de maatschappij: het gebruik van voorzieningen buitenshuis wordt gestimuleerd;
• ondersteunen bij het schrijven en evalueren van woonbegeleidingsplannen.

Hier ga je werken

De woonvoorziening Grotestraat (126, 126A, 126B en 126C) kent twee woongroepen in de villa en drie kleinere groepen
met volledige voorziening in de schakelwoningen. Elke groep is voorzien van een gezamenlijke ontmoetingsruimte.
Binnen beschermd wonen Eibergen is 24-uurszorg, de diensten bestaan uit twee dagdiensten, twee late diensten, een
slaapdienst en een nachtdienst.
De patiënten hebben vaak te maken met afnemende krachten, mogelijkheden en toenemende verlieservaringen,
waardoor ze steeds opnieuw moeten zoeken naar evenwicht en stabilisatie om de eigen regie en zelfstandigheid te
behouden.
De zorgverlening richt zich op het in stand houden of verbeteren van vaardigheden en/of verdere stabilisering van de
psychiatrische problematiek en het voorkomen van terugval.

Dit ben jij
Als jij betrokken bent en je graag verder wil ontwikkelen, nodigen we je van harte uit te reageren. We gaan met plezier
een gesprek met je aan als je:
• Jij bent bezig met de opleiding HBO Social Work of een andere HBO-agogische opleiding en enthousiast bent om je
stage te gaan lopen in de psychiatrie.
• Je bent bereid bent om onregelmatige diensten te draaien (dag en avond).
• Je wilt leren signaleren & analyseren en creatief in oplossingen denken.
• Je houdt van hectiek en afwisseling.
• Je vindt het leuk vindt om in een team te werken.

Dit bieden we je
Als stagiair bij GGNet kan je rekenen op:
• Een stageovereenkomst van 24-32 uur per week voor de periode van aug 2022 t/m juni 2023 of een deel daarvan.
E.e.a. in overleg.
• Stagevergoeding volgens cao GGZ.
• Een gevarieerde stage waarin geen dag hetzelfde is.
• Enthousiaste en betrokken collega’s.
• Gezellige en leuke werksfeer!
• Een leerzame stage waarin je uitgedaagd wordt het beste uit jezelf te halen.
• En natuurlijk de ruimte om jou stage opdrachten uit te voeren!, waarbij je begeleid wordt door ervaren GGZ-agogen.
Daarnaast worden binnen GGNet E-learnings aangeboden, die je kosteloos kunt volgen.

Solliciteren
Ga jij met ons de uitdaging aan? Dan zien wij graag jouw reactie tegemoet! Wij ontvangen je sollicitatiebrief met
Curriculum Vitae graag via onderstaande formulier.
Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Suzan Edelijn of Anita ten Brinke via telefoonnummer 088 933 2250.
Meer weten over stage mogelijkheden bij GGNet? Neem dan contact op met het Stagebureau via 088 933 4143.

