Stage informatie Buro3o
Naam instelling: Buro3o
Locatie/Plaats: Hoofdlocatie Bernadettestraat 10, Rosmalen
Leerjaar: 3/4
Aantal plaatsen: Beschikbaar: 5
Hoofdlocatie groepen: Dagbesteding en naschoolse begeleiding
Woonlocatie 18-:
Woonlocatie 18+:
Woonlocatie 18+ Hoef :
Woonlocatie 18+Trainingshuis:
Omschrijving instelling: Buro3o is een zorginstelling voor behandeling en begeleiding van kinderen,
jongeren en jongvolwassenen. Buro3o biedt behandeling, zowel op locatie als
ambulant, individuele begeleiding en groepsbegeleiding voor jeugd met ASS,
ADHD, angst, depressies en aanverwante psychische of psychiatrische
problematiek en/of diagnostiek. Er is een ontwikkelingsgericht aanbod met als doel
het begeleiden naar een zo hoog mogelijk niveau van zelfstandigheid en
maatschappelijke participatie.
Zorg kenmerkt zich door maatwerk vanuit de cliënt en de combinatie van
begeleiding & behandeling onder één dak te bieden.
Omschrijving doelgroep: Buro 3o valt onder de doelgroep Jeugd GGZ. Het aanbod omvat ambulante-, woon, individuele- en groepsbegeleiding aan jongeren van 5-23 jaar met ADHD, ASS en
psychosociale problematiek. De doelgroep zijn jongeren met een complexe
problematiek, ernstige (meervoudige) ontwikkelingsstoornissen en/of
psychiatrische ziektebeelden.
Dagbesteding is bedoeld voor jongeren met een ontwikkelingsstoornis en/of
psychische problematiek als activerende daginvulling voor jongeren die niet in
staat zijn onderwijs te volgen of ter voorbereiding of vervanging van een
(werk)plek. De jongere wordt intensief individueel of in een kleine groep begeleid
in het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om op een zo volwaardig mogelijke
wijze aan het maatschappelijk leven deel te kunnen nemen..
Naschoolse begeleiding
In de middagen komen er jongeren (vanaf brugklas tot universiteit) waarbij extra
begeleiding noodzakelijk is rondom structureren, plannen en organiseren van
dagelijkse en schoolse taken(leren leren) en activiteiten. Doelen zijn groei in
sociale zelfredzaamheid en zelfstandigheid, erkennen en herkennen van
beperkingen en het versterken van het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Dit gebeurt
zowel individueel als in groepsverband,.
Beschermd wonen Buro3o heeft 4 beschermd woongroepen (18+ en 18-)met
een 24 uurs zorgbehoefte en nabijheid van begeleiders. De zorgzwaarte en
begeleiding varieert per woongroep. Begeleiding richt zich op vaardigheden van
wonen, zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en stabiliseren van
welbevinden. Op elke locatie kan een stagiaire geplaats worden. Hier zijn de
werktijden in overleg onregelmatig
Werktijden: Hoofdlocatie groepen: 9.00-18.00u
Woonlocatie 18-: onregelmatig
Woonlocatie 18+: onregelmatig
Woonlocatie 18+ Hoef: onregelmatig
Woonlocatie Trainingshuis: onregelmatig
Relevante informatie: Buro3o biedt alleen stages van >24 uur aan met de duur van minimaal een
schooljaar.
Functieomschrijving: (groeps)begeleider
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Takenpakket: Mogelijke taken 3e jrs:
Begeleiden van jongeren, zowel individueel als groepsgericht, gericht op sociaal
emotionele ontwikkeling als vergroten zelfstandigheid en vaardigheden. Leren
formuleren van de hulpvraag en beschrijving van de problematiek. Schrijven van
begeleidingsplannen met hulpvraag, doelen en interventies. Toepassen van
interventies in individuele en groepsbegeleiding. Plannen evalueren en
voortgangsverslagen schrijven. Deelname aan teamoverleg. Contacten met derden
als ouders, school en andere hulpverleners in overleg.
Specifieke wensen: Aandachtspunt: Door de hoge complexiteit van de doelgroep vraagt deze stage
enige ervaring met de doelgroep en hoge mate van zelfstandigheid en assertiviteit
van de student. Groepsgericht kunnen werken en tegelijkertijd rekening houden en
werken aan de individuele hulpvraag. Het vraagt een flexibele houding,
leergierigheid, enthousiasme en zeker affiniteit, bij voorkeur kennis van deze
doelgroep. Rijbewijs B is zeer gewenst.
Internetsite: www.buro3o.com
Sollicitatieprocedure: Naam contactpersoon: Bart van der Neut / Imke van Drunen
Telefoonnummer:
073-5224511
E-mailadres:
E-mailadres:
b.vanderneut@buro3o.nl / i.vandrunen@buro3o.nl
Beginperiode
Tijdsduur
Vergoeding

: 1-9-2022
: schooljaar
: conform CAO
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