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Aantal vacatures: 3
Aansluitend profiel: Zorg (beide routes) / Jeugd
Omschrijving van de organisatie
Elke nieuwe dag beginnen met contact leggen en bouwen aan een vertrouwensband. Dat staat
centraal in jouw stage periode als stagiair Social Work in de Rijks Justitiële Jeugdinrichting in
Spijkenisse.
In onze Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) De Hartelborgt zitten jongeren ingesloten in de leeftijd van
12 tot 25 jaar. Dit omdat zij verdacht worden van het plegen van een delict. De behandelgroep bestaat
uit 8 tot 10 jongeren. Jij biedt, samen met jouw collega’s, een veilig orthopedagogisch klimaat en
gerichte behandeling om de kans op herhaling van delict gedrag te verminderen. Als pedagogisch
medewerker begeleid jij de groep, maar je bent ook de persoonlijke mentor voor minimaal één van de
jongeren. Ook is er een team van (zorg)professionals bij deze jongeren betrokken.
Bijna alle jongeren hebben in hun jeugd al veel meegemaakt en soms weinig vertrouwen in de
pedagogisch medewerkers. Daarnaast zitten zij onvrijwillig ingesloten, wat betekent dat ze niet
klakkeloos meewerken. Jij gaat elke dag opnieuw het gesprek aan. Bijvoorbeeld tijdens een
mentorgesprek, een spelletje, koken of een wandeling naar de school (binnen de inrichting). Je werkt
intensief met de jongeren aan de leerdoelen uit hun individuele behandelplan. Hierbij werk je ook
samen met de behandelaar en je collega’s die bijvoorbeeld emotieregulatie- of agressietraining geven.
Ook ben je het eerste aanspreekpunt voor onder meer jeugdzorg, Justitie en voor de ouders en
verzorgers die je van begin tot eind zoveel mogelijk in het behandeltraject meeneemt.
Overschrijden de jongeren de regels of jouw grenzen? Dan laat je duidelijk merken dat je niet hen,
maar alleen hun gedrag afwijst. Gelukkig heb jij geduld en sta jij stevig in je schoenen. Je staat continue
op scherp, omdat jij weet dat de sfeer in een mum van tijd kan omslaan. Jouw observaties en alles wat
er gebeurt leg je vast in de dagelijkse rapportage. Zowel de groepsdynamische ontwikkelingen als de
individuele vorderingen.
Jongeren die in een van onze justitiële jeugdinrichtingen terechtkomen, zijn doorgaans
maatschappelijk kwetsbaar. Zij hebben vaak (ernstige)gedragsproblemen en hebben allemaal te
maken gehad met politie en/of justitie. Als pedagogisch medewerker (social worker) is het jouw
voornaamste taak om deze jongeren vaardigheden aan te leren die zij nodig hebben om hun taken uit
te kunnen voeren.
Je bent verantwoordelijk voor de pedagogische begeleiding en verzorging van een of meerdere
jongere(n) binnen een leefgroep in de De Hartelborgt te Spijkenisse. Je werkt binnen de vastgestelde

methodische kaders. Je bent mentor van minimaal één jongere en voor hem of haar het eerste
aanspreekpunt. Je staat in nauw contact met alle betrokken partijen, zoals de hulpverlening, de
advocatuur en de ouders of verzorgers. Daarnaast heb je intern teamoverleg en voer je besprekingen
met onder meer het afdelingshoofd, een gedragskundige en de intern traject begeleider over de
voortgang van het traject. Vijf van de twaalf afdelingen hebben meer te maken met psychiatrische
problematiek en vallen onder het profiel GGZ. Daarnaast hebben we veel jongeren met een licht
verstandelijke beperking binnen.

Omschrijving van de leerwerkgemeenschap:
Deze leerwerkgemeenschap bestaat uit maximaal 12 studenten
Profiel van de student:
We zoeken kandidaten die stevig in hun schoenen staan en hun grenzen aan kunnen geven. Je moet
beschikken over natuurlijk overwicht. Je bent bezig met de opleiding Social Work met profiel GGZ,
Jeugd of Zorg. Je hebt een goedgekeurd VOG. Bij voorkeur heb je al enige ervaring in het werken met
de doelgroep. Je bent een teamspeler met uitstekende communicatieve vaardigheden. Je loopt mee in
het reguliere rooster van de medewerkers wat inhoudt dat je zowel avond-, nacht en
weekenddiensten draait. Gemiddeld loop je 32 uur (ipv 28 uur) stage per week, maar dat kan per week
verschillen.
I.v.m. een evenwichtige samenstelling van de teams worden mannelijke stagiaires nadrukkelijk
uitgenodigd te solliciteren.

Specifieke eisen: Werken op deze voorziening betekent onregelmatige werktijden.
Aantal stageplaatsen: 3 (12 in totaal)
Stagevergoeding: Ja
Aangeboden aanvullende scholingen: Weerbaarheidstraining, methodiektraining en
mentoraattraining.
Solliciteren? Solliciteren kan vanaf 26 november tot 30 november (dit wijkt af van het algemene
proces).
De gesprekken vinden plaats in de eerste week van december.
Meer informatie over de sollicitatieprocedure is te vinden in de vacature in teams.
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