Stage maatschappelijk werk
ARQ Centrum'45 is het landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen
met complexe psychotraumaklachten. Kennis en expertise rond psychotraumatologie wordt ontwikkeld
door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en verspreid via onderwijs. ARQ Centrum'45 heeft
voor beide locaties, Oegstgeest en Diemen, het keurmerk TOPGGz ontvangen, vanwege de hoogspecialistische behandelfunctie en de structurele verankering van onderzoek en kennisoverdracht binnen
de organisatie.
ARQ Centrum’45 is onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.
Per september hebben wij een stageplek maatschappelijk werk beschikbaar op onze locatie in Diemen.
Het betreft een functie van 32 uur per week.

Functie informatie:
•

Leert op basis van de verwijzing door de behandelaar/behandelteam een intakegesprek te
voeren met de patiënt/cliënt;

•

Verzamelt informatie over de materiële en immateriële situatie van de patiënt/cliënt, mogelijk in
de eigen omgeving en met de directe familie betrokkenen;

•

Leert om te Bemiddelen en te verwijzen naar zo nodig naar externe dan wel interne andere
deskundige, instanties of belangenverenigingen door en doet dat zo nodig in overleg met de
behandelaar/behandelteam;

•

Leert om de behoefte aan ondersteuning en begeleiding te indiceren en rapporteert daarover

•

Levert vanuit het eigen vakgebied een bijdrage aan de totstandkoming van het behandelplan;

•

Evalueert de resultaten van de begeleiding op het eigen vakgebied met de patiënt/cliënt en stelt

aan de behandelaar/behandelteam;

deze zo nodig bij in overleg met de behandelaar/multidisciplinair team;
•

Draagt zorg voor verslaglegging van hulpverlening en interventies en rapporteert hierover aan de
behandelaar/behandelteam;

•

Verstrekt informatie aan patiënt/cliënt(groep) en direct betrokkenen over mogelijke regelingen en
middelen waarvan de patiënt/cliënt(groep)en gebruik zou kunnen maken;

•

Verricht alle bij de functie behorende (administratieve) werkzaamheden;

•

Neemt deel aan diverse overlegvormen.

De stagiaire zal in eerste instantie mee lopen en passend binnen de ontwikkeling van de stagiaire steeds
meer zelfstandige taken uit voeren. Het doel is dat tegen het einde van de stage de stagiaire zo goed als
een zelfstandig maatschappelijk werker kan functioneren.
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Functie eisen:
•

Momenteel derde jaars student;

•

Minimaal 21 jaar;

•

Ervaring met en interesse in andere culturen is een pre;

•

Voldoende weerbaarheid voor de confrontatie met ernstig psychisch lijden

Contact:
Contactpersoon voor vragen en reactie:
Eva Heezemans
Tel: 020-6274974
e.heezemans@centrum45.nl
Reacties met motivatie en cv kunnen per mail naar Eva Heezemans worden gestuurd.
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