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Aansluitend profiel: Zorg en eventueel W&S. 

 

Omschrijving van de organisatie 
Midden in de wijk, midden in de samenleving een zo prettig mogelijk bestaan leiden. Omringd door de mensen 
die je belangrijk vindt. Dat is wat Middin voor ruim 4000 cliënten nastreeft. Want wij van Middin willen dat 
iedereen mee kan doen. Ongeacht verstandelijke en/of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, 
een psychiatrische stoornis of leeftijd.  
Bij Middin kiest de cliënt zelf hoe hij wil leven. Kan hij de dingen doen die bij hem passen? Want samen leven is 
samen durven en doen. Waar nodig helpen wij met zorg en ondersteuning. Op woonlocaties, aan huis en in 
activiteitencentra, in heel Zuid-Holland. Daarbij heeft Middin één uitgangspunt: wat kan er allemaal wél? 

 
➢ Er is per februari 2022 een vacature op woonlocatie Hoekstee 3 en 4 in Rotterdam. 

Hier versterk je ons team dat uit 15 collega’s bestaat. Ze zijn allemaal deskundige zorgprofessionals met hart 
voor de cliënten.  
Er wordt nauw samengewerkt met de gedragsdeskundige en andere betrokken behandelaren.  
Elke medewerker heeft zijn of haar competenties en vaardigheden en wordt hierop ingezet.  
Er is aandacht voor de medewerkers om zich actief te ontwikkelen binnen hun functie en de organisatie. 
 
Locatie Hoekstee 3 en 4 is een 24-uurs woonlocatie voor mensen met een verstandelijke beperking vaak in 
combinatie met autisme.  
Er wonen 22 cliënten op de 3e en 4e etage in hun eigen appartement waar ze hun eigen natte ruimte hebben.  
Zij sluiten aan bij de groepsmomenten zoals gezamenlijk eten en koffie drinken.  
Daarnaast staat natuurlijk de vraag van de client centraal en zijn daarop hun doelen afgestemd. Iedere bewoner 
heeft een individueel zorgplan en een persoonlijk begeleider. Met het team proberen we samen met de cliënten 
het beste in hen naar boven te halen. Daarbij wordt ook gekeken naar de wensen van de cliënt en hun 
verwanten. 
De cliënten hebben een indicatie voor dagbesteding.  
Ze gaan overdag naar een activiteitencentrum, zoals De Makerij, of Bakkerij Vlinder. 
 
Wat maakt jou bijzonder: 
Het is belangrijk dat je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.  
Je kennis gaat verwerven van de doelgroep en je bent in staat feedback te geven en ontvangen.  
 
Profiel van de student: 

− Je bent een 3e jaars student 

− Je wilt graag leren en bent initiatiefrijk 

− Je hebt lef en durft op dingen af te stappen 

− Je kunt vrij autonoom werken 

− Je houdt van onverwachte situaties 

− Je hebt een kritische en onderzoekende houding 

− Je werkt oplossingsgericht en gaat zelf op zoek naar kansen en mogelijkheden 

− Je houdt van het contact met mensen en hebt daarin een proactieve houding 
 
 
Stagevergoeding: Stagiairs ontvangen stagevergoeding volgens de CAO GHZ.  
Start van de stage: februari 2022 

http://www.middin.nl/
https://intranet.middin.nl/Werkproces/Medewerker/cao/Documents/CAO%20GHZ%202011-2014.pdf
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Proces van solliciteren:  
Je kunt je zsm aanmelden voor een stageplek door van 26 november tot 5 december te solliciteren. Meer 
informatie is te vinden in de vacature in teams.  
Je ontvangt dan van ons de gegevens van de contactpersoon en kun je een sollicitatiegesprek plannen op de 
locatie. Na het gesprek besluiten jullie beiden of de locatie en jij met elkaar verder gaan en je dus een stageplaats 
hebt.  
Om stage te lopen binnen Middin is een vaccinatie Hepatitis B verplicht. De stagiair zal gevraagd worden om een 
kopie van de vaccinatie verklaring te overleggen bij het stageloket voordat de stageovereenkomst 
wordt opgemaakt. Uit deze vaccinatie verklaring dient minimaal aantoonbaar te zijn dat er, maximaal een 
halfjaar voor de aanvang van de stage, twee Hepatitis B-vaccinaties zijn uitgevoerd. De kosten voor de vaccinatie 
worden tijdens de duur van de stage vergoed. 
 
 


