Stage lopen bij Veilig Thuis Midden Brabant

Stageprofiel HBO Pedagogiek en Social Work – Studenten in hun derde of vierde jaar
Aantal stageplaatsen: 1
Intensiteit: minimaal 32 uur per week
Start stage: Januari of in augustus
De organisatie Veilig Thuis: Iedereen (particulier of professional) kan terecht bij Veilig Thuis MiddenBrabant voor advies, ondersteuning of het melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en
kindermishandeling.
De casemanager Veilig Thuis geeft advies, ondersteunt en pleegt inzet c.q. voert een onderzoek uit
naar de (vermoedens) van alle vormen inzake kindermishandeling en/of huiselijk geweld. De
casemanager is verantwoordelijk voor de besluitvorming en risicotaxatie in haar of zijn toebedeelde
casussen. De casemanager doet dit samen met de cliënt, collega’s en ketenpartners conform de visie
van Veilig Thuis Midden-Brabant. De casemanager werkt out-reachend samen met het voorliggend
veld en sluit aan bij verschillende netwerkberaden en overleggen. De casemanager hanteert- vanuit
het handelingsprotocol Veilig Thuis-, een systeemgerichte benadering met het doel de veiligheid van
alle gezinsleden te borgen, hulpverlening op gang te brengen en, indien nodig, een dwangkader aan
te vragen opdat de veiligheid alsnog geborgd wordt.
Taken van de stagiair(e): In overleg met je praktijkbegeleiders zal jij meelopen met alle taken die een
casemanager bij Veilig Thuis heeft. In deze functie wordt jij als stagiaire opgeleid tot expert op het
gebied van alle mogelijke vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld en de aanpak hiervan.
Je pakt zaken op en gaat er adequaat mee aan de slag, hierin toon je lef ondersteund door je
‘oplossingsgericht’ vermogen. Je leert systeemgericht, slagvaardig en snel werken. Je leert om samen
te werken met collega’s met verschillende expertises.








- Als stagiaire loop je mee met onderzoeken van de casemanagers en wordt je hier steeds
zelfstandiger in.
- Als stagiaire voer je samen met de casemanager cliëntgesprekken.
- Als stagiaire leer je contacten te onderhouden/samenwerken met ketenpartners.
- Als stagiaire ga je mee naar netwerkberaden met ketenpartners.
- Als stagiaire krijg je inzicht in de sociale kaart van Tilburg en kan je deze toepassen.
- Als stagiaire leer je adequaat rapporteren.
- Als stagiaire leer je hoe je meldingen en adviezen aan moet nemen/geven en hoe deze
verder ingevoerd worden.

Competenties stagiair(e):






- Samenwerken
- Reflecteren op eigen handelen
- Kan zichzelf positioneren
- Inlevingsvermogen
- Beheerst de Nederlandse taal




- Flexibel
- Kunnen werken onder druk

I.v.m. de complexe casussen gaat de voorkeur uit naar een stagiaire die al ervaring (MBO opleiding of
werkervaring) heeft in het werkveld.
Meer informatie over Veilig Thuis Midden-Brabant vind je op de website:
www.veiligthuismiddenbrabant.nl
Solliciteren kan alleen digitaal. Geef daarbij in de onderwerp-regel aan: “betreft stage’. Sollicitaties
kunnen worden gestuurd naar: stage@veiligthuismiddenbrabant.nl

