3e jaar stage voor
HBO Social Work of Pedagogiek

Omschrijving
Stichting Grip op je leven (kortweg Grip genoemd) biedt begeleiding, met behulp van dieren en
natuur, aan kinderen, jongeren en volwassenen die om psychische redenen zijn vastgelopen in hun
leven, zodat zij weer met zelfvertrouwen mee kunnen draaien in de maatschappij. Wij noemen de
mensen die bij Grip komen geen cliënten, maar deelnemers, omdat wij gelijkwaardigheid hoog in het
vaandel hebben staan. Grip biedt groepsbegeleiding, individuele begeleiding en ambulante
begeleiding en bij dit alles staan dier, natuur, contact en beweging centraal. Samen met de
deelnemers (en eventueel hun ouders) wordt er een begeleidingsplan opgesteld. Hier staan doelen in
waar elk begeleidingsmoment aan wordt gewerkt. Eens per jaar worden deze doelen geëvalueerd,
samen met de persoonlijk begeleider van de desbetreffende deelnemer.
Een onderdeel van je werkzaamheden is: het ondersteunen van de persoonlijk begeleider in het
voeren van evaluatie gesprekken en het schrijven van begeleidingsplannen.
Verder heeft Grip een locatie genaamd ‘De Beestenboel’ naast de Verschoorschool en ‘Dier en Wij’
bij verzorgingstehuis Sonnevanck in Harderwijk, waar ook activiteiten plaatsvinden. Ook doet Grip
met dagbesteders klussen voor o.a. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Profiel






Je bent op zoek naar een uitdagende derdejaarsstage voor de studie Social Work /
Pedagogiek
Je bent gemotiveerd, houdt van aanpakken en het dragen van verantwoordelijkheid
Je hebt een passie voor dier, natuur en/of sport&spel (en kan wel tegen een spatje regen!)
Je bent geïnteresseerd in hoe dieren worden ingezet tijdens de begeleiding
Het is een pre als je paardenervaring hebt!

Werkzaamheden






Je draait mee in groepen kinderen/jongeren en ondersteunt tijdens de begeleiding. Naar
mate het jaar vordert krijg je meer eigen verantwoordelijkheden.
Je ondersteunt de persoonlijk begeleiders bij het plannen en voeren van (evaluatie-)
gesprekken en het schrijven van begeleidingsplannen.
Je gaat mee naar een netwerkbijeenkomst of MDO.
Je helpt mee in verzorging van onze dieren (vaak samen met deelnemers, soms ook zonder).
Je helpt mee met het opruimen en schoonhouden van de ruimtes.

Wat bieden wij?




Een super tof team waar jij als stagiaire helemaal bij hoort!
Een plek waar je veel vrijheden hebt voor je eigen ideeën en inbreng.
Stagevergoeding: € 280,-- voor een HBO-er (bruto op basis van 36 uur incl. reiskosten).
De vergoeding wordt gebaseerd op het aantal uren per week.

Contact
Heb je interesse om bij ons te solliciteren? Stuur dan je motivatiebrief en C.V. naar
info@stichtinggripopjeleven.nl. Wie weet tot volgend schooljaar!

