Vacature Stagiaire niveau 3 of 4
Woonlocatie of dagbesteding in Geldermalsen
Uren: max. 32 uur per week
Opleidingsniveau: SAW M(M)Z niv. 3 en 4 Uitstroomrichting gehandicaptenzorg en specifieke
doelgroepen.
Functieomschrijving:
Ben jij op zoek naar een leeromgeving waar je directe zorg en begeleiding kan verlenen aan cliënten
met een verstandelijke beperking? Of wil je ervaren hoe het is om cliënten met een verstandelijke
beperking te begeleiden in hun dagelijkse werkzaamheden? Welkom om bij ons stage te lopen!
Bij ons leer je vanuit een vraaggerichte visie gestalte te geven aan het verlenen van directe zorg en
begeleiding aan onze bewoners. Je werkt vanuit individuele begeleidingsplannen waaraan je een
actieve bijdrage levert bij het uitvoeren en/of opstellen daarvan. Dit doe je samen met je
werkbegeleider.
Je krijgt bij ons de kans om te groeien naar zelfstandig werken. Je wordt uitgedaagd om na te denken
over jouw handelen doordat cliënten soms vragen naar een uitleg voor een bepaalde beslissing. Je
leert dat je cliënten niet kunt behoeden voor negatieve ervaringen en dat zij hier ook niet altijd
behoed voor willen worden. Kwaliteit van zorg staat bij ons hoog. Samen met een enthousiast team
lever je daaraan ook een actieve bijdrage.
Als een niveau 4 stagiaire bieden wij je de ruimte om ervaring op te doen op het gebied van
ondernemerschap. Iets wat niet kan ontbreken omdat dit steeds meer gevraagd wordt binnen de
gehandicaptenzorg. Hierin is aandacht voor diverse contacten opbouwen en onderhouden met onder
andere vrijwilligers en wettelijk vertegenwoordigers van cliënten. .
Over ons:
Siloah biedt mensen met een handicap de zorg die zij vragen. Principieel gefundeerd op Gods woord,
praktisch ingevuld met deskundigheid en oprechte betrokkenheid. Deze zorg wordt verleend vanuit
24 locaties verspreid over de Biblebelt.
In Geldermalsen zijn 2 woonlocaties en 1 dagbestedingslocatie.
Gerdina’s Hof;
In de Gerdina’s Hof wonen 14 cliënten verspreid over 2 woongroepen. De begeleiding en zorg die zij
vragen is divers, denk aan syndroom van down / autisme etc.. Het varieert van praktische zorg
verlenen tot begeleiden met de handen op de rug.
Overdag zijn de cliënten veelal naar een dagbesteding / sociale werkplaats of bedrijf waar ze werken.
De zorg die zij krijgen vind vooral in de avonden, nachten (slaapdiensten) en ochtenden plaats.
Rietfluit;
In de Rietfluit wonen 8 cliënten met een verschillende problematiek. Als stagiaire kun je bij ons
dingen leren over de ouder wordende cliënt, autisme en syndroom van down. De bewoners hebben
naast regelmaat en structuur ook sturing of hulp nodig bij de dagelijkse zorg.
Leidsche Hoeve;
In het buitengebied van Tricht, ligt het gebied Leidsche Hoeve. In dit prachtige gebied steken op de
Leidsche Hoeve ongeveer 35 mensen met een verstandelijke beperking elke dag hun handen uit de
mouwen. Dit dagactiviteitencentrum wil deze mensen zoveel mogelijk een zinvolle dagbesteding

bieden met respect voor elkaar en de natuur. Afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen krijgt
de cliënt activiteiten aangeboden die aansluiten bij zijn/ haar hulpvraag en interesse.
Naast het dagelijkse werk wat moet gebeuren, is er ook ruimte voor vormings- en
ontspanningsactiviteiten. Dit passen we zoveel mogelijk aan op de activiteitenplannen van de
cliënten. Eer is ook een groep cliënten die met ondersteuning van een extern begeleider werken in
een bedrijf, een boerderij of een winkel. Dit noemen we begeleid werken.
Wij vragen:
 Je bent een student die een opleiding in de gehandicaptenzorg op niveau 3 of 4 volgt
 Je kenmerkt jezelf als een persoon die flexibel om kan gaan met onverwachtse situaties en op
zoek gaat naar oplossingen.
 Je wilt werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling als begeleider en staat open voor het geven
en ontvangen van feedback.
 Je bent bereid om zelfstandig te leren en te werken.
 Je vindt het leuk om cliënten te begeleiden en te sturen en je bent bereidt om jezelf verder te
ontwikkelen in het ondersteunen van de zorgvraag van de cliënt met de daarbij behorende
taken.
 Je onderschrijft de reformatorische mens- en zorgvisie van Siloah en draagt deze uit in je stage.
 Je bent (doop)lid van één van de reformatorische kerken.
Voor een stageplaats vragen wij een Verklaring Omtrent het Gedrag.
Wij bieden:
Een uitdagende stageplaats met goede begeleiding, waarin je uitgedaagd wordt om na te denken
over je eigen handelen en de effecten daarvan op de cliënt, het team en andere betrokken, voor de
periode van september 2018 tot februari 2019 voor maximaal 32 uur per week. Je ontvangt een
stagevergoeding van maximaal € 310,- bruto per maand (dit bedrag is gebaseerd op een stage van 36
uur per week) conform de CAO Gehandicaptenzorg.

