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Omschrijving van de organisatie- leerwerkgemeenschap
Over Laurens
Laurens is de grootste aanbieder van wonen, diensten en zorg in Rotterdam en omstreken. Een
sterke, professionele zorgorganisatie met een kleinschalige aanpak, dicht bij mensen in de buurt waar
zij wonen. Laurens biedt thuiszorg, revalidatie, verpleeghuiszorg en zorg in de laatste levensfase. We
bieden zorg en dienstverlening die met onze klanten meegroeit, in iedere levensfase. Uitgebreide
informatie is terug te vinden op de website www.laurens.nl
Over Aesopus
Laurens Aesopus is een gespecialiseerde woonzorglocatie voor mensen die chronisch psychiatrische
verpleeghuiszorg nodig hebben (dit wordt ook wel gerontopsychiatrie genoemd). Er wonen 83
bewoners, in groepen van ongeveer 12 bewoners per woongroep. Kenmerkend voor de bewoners is
dat er sprake is van een stapeling van problemen. Naast de psychiatrische problematiek zijn er op
nog minimaal twee, maar meestal meer, andere domeinen problemen: gedrag, cognitie, lichamelijke
gezondheid, (i)ADL en sociale betrokkenheid. Ook is er vaak sprake van verslavingsproblematiek in
het verleden. De bijkomende gedragsproblemen komen niet voort uit neurocognitieve aandoeningen,
maar uit de psychiatrische problematiek en dat maakt onze bewoners net iets anders dan de meeste
andere verpleeghuisbewoners.
Wij willen een veilige en geborgen omgeving bieden waar mensen zichzelf kunnen zijn en met onze
hulp invulling kunnen geven aan hun eigen leven. Hierbij is het belangrijk dat we willen kijken naar de
mens en niet alleen naar het ziektebeeld. We willen weten wat hen drijft en wat ze belangrijk vinden,
en houden rekening met de persoonlijke situatie en wensen. De zorg wordt vormgegeven door een op
elkaar ingespeeld team van verzorgenden, verplegenden, artsen en diverse disciplines zoals
ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, psychologen, spv’ ers, geestelijke
verzorgers, maatschappelijk werkers, beweeg- en muziektherapeuten. Daarnaast is er een
welzijnsteam team (bestaande uit activiteitenbegeleiders, agogen en vrijwilligers)
Wij streven ernaar om eind 2022 een regionaal expertise centrum te worden voor de
Gerontopsychiatrie, waarbij we onderdeel zijn van een landelijk netwerk. Momenteel bevinden we ons
middenin de transitiefase.
Bereikbaarheid:
Aesopus staat in de rustige wijk Lombardijen in de deelgemeente IJsselmonde, direct naast het
NS- en busstation Lombardijen.
Wat verwachten we van de student?
●
een enthousiaste en ambitieuze houding
●
affiniteit met de doelgroep gerontopsychiatrie
●
een open houding, waarbij mensen zichzelf mogen zijn zonder oordeel

●

●
●
●

creativiteit om mee te denken naar (out of the box) oplossingen om de bewoner te
ondersteunen, waarbij de beleving en de wens van de bewoner centraal staat.
integer om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie
projectmatig kunnen werken aan een eigen aandachtsgebied of centraal vraagstuk
goede samenwerkingsvaardigheden en bereidheid om onderdeel te zijn van een
multidisciplinair team

Aantal stageplaatsen voor derdejaars studenten: 6
Taakomschrijving / werkzaamheden Student

● Kennismaken met verschillende ziektebeelden en leren over de complexiteit van de stapeling
van problemen op verschillende gebieden door onderdeel uit te maken van het team rondom
de cliënt en door deel te nemen aan klinische lessen.

● Leren over moeilijk en onbegrepen gedrag dat voortvloeit uit de combinatie van deze

●

problemen en op zoek gaan naar manieren om bewoners en medewerkers hierin te
ondersteunen. Hierbij is het belangrijk dat er zorg en advies op maat wordt ontwikkeld, dat
inspeelt op de wensen en behoeften van deze cliënten en recht doet aan hun mogelijkheden
maar ook zorgt voor een veilige en prettige woon- en werkomgeving.
Wonen, zorg en welzijn zijn onlosmakelijk met elkaar verweven dus de dagelijkse activiteiten
binnen de woonomgeving moeten zorgvuldig afgestemd worden. Om de dagbesteding
optimaal aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt is ons aanbod vol in
ontwikkeling. Naast recreatieve activiteiten moet er ook aandacht zijn voor zinvolle en nuttige
(arbeidsmatige) activiteiten. De student heeft een rol in zowel het ontwikkelen als bieden van
activiteiten.

● Op maatschappelijk gebied lopen veel cliënten tegen problemen aan (zoals financiële
schulden, een ontbrekend steunsysteem, een wens voor een zelfstandige woonomgeving).
De student verheldert vragen en behoeftes van cliënten vanuit een breed perspectief met een
onderzoekende houding. En brengt verschillende aspecten in kaart en kijkt naar
mogelijkheden voor (structurele) verbetering. Hierbij is het contact met andere disciplines in
het team, zoals psychologen, spv’ers en maatschappelijk werkers belangrijk.

● Aan de slag met de uitkomst van het project WaardenVol werken waarin cliënten bevraagd
zijn over hun ervaringen op de woongroep. Er moeten woningverbeterplannen opgesteld en
uitgevoerd worden waarbij effectief en efficiënt gewerkt moet worden aan passende
interventies waar de bewoner direct baat bij heeft.
Start en duur van de stage: Start 8 februari 2022 tot februari 2023
Stagevergoeding: Ja
Sollicitatieprocedure
Proces van solliciteren: Solliciteren kan vanaf 26 november tot 5 december. Stuur je motivatiebrief
met CV. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden
plaats in week 50 en 51.
Meer informatie over het sollicitatieproces staat in de vacature in teams.

