
 

 

 

Yorneo, thuis in opvoeden en opgroeien. Werk jij oplossingsgericht en betrek je daar graag het hele 

systeem van de cliënt bij om kinderen te laten (op)bloeien? Wil jij gezinnen en kinderen/jongeren 

helpen veerkrachtiger te worden? Dan zijn wij op zoek naar jou! We zoeken per februari 2021: 

 
Stagiairs HBO Social Work profiel Jeugd 
 
Locaties:    Ambulant team Noord Midden en Zuid West 

Uren per week: 32 uren per week 

 

Over ons 

Yorneo, specialist in opvoeden en opgroeien in Drenthe, zet zich in voor het hervinden van evenwicht 

in het systeem van opvoeders en hun kinderen om de ontwikkeling van het kind te verbeteren en te 

versterken. We bieden verschillende hulpvormen voor ouders, kinderen/jongeren en professionals. 

Afhankelijk van de hulpvraag vindt de behandeling thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, of op 

locatie plaats. Voor sommige kinderen is behandeling in een Medisch Orthopedagogisch Centrum 

(MOC) mogelijk. En als thuis wonen (tijdelijk) echt niet meer gaat, helpen we met Gezinshulpverlening 

met Verblijf (GmV) of tijdelijk of langdurig verblijf in een pleeggezin of gezinshuis. Binnen Yorneo 

werken we vanuit resultaatverantwoordelijk teams. Ieder team is verantwoordelijk voor het behalen 

van gezamenlijke en individuele doelen op het gebied van kwantiteit, kwaliteit en organisatie van het 

werk. Meer over Yorneo. 

 

Ambulante programma’s bij Ambulante teams  

Binnen Yorneo wordt gewerkt met diverse (geprotocolleerde) programma’s en behandelmethoden. 

De ambulant hulpverleners werken vanuit een resultaatverantwoordelijk team in elke regio (Noord, 

Zuid Oost en Zuid West) en hebben een belangrijke rol binnen het netwerk van die regio en zijn in 

staat gemakkelijk binnen de externe omgeving (professionele leefmilieus en wijkteams) te bewegen 

op voor Yorneo cruciale plaatsen. Zij werken met gezinnen binnen een hulpverleningscontext. Hierbij 

zijn er verschillende trajecten deze variëren van behandelduur, meestal is dit gemiddeld 5 à 7 

maanden. Voor deze stageplek wordt er gewerkt middels de IOG (Intensieve Orthopedagogische 

Gezinsbehandeling) methodiek of PMTO (Parent Management Training Oregon). Belangrijke basis is 

systemisch en oplossingsgericht werken. 

 

Wat ga je doen? 

Yorneo biedt een stageplaats aan in de regio Zuid West voor de IOG methodiek en de Regio 

Noord voor de PMTO methodiek. 

 

Wat neem je mee? 

 Derdejaars student HBO Social Work met profiel Jeugd; 

 Je hebt affiniteit met 1 van de bovengenoemde doelgroepen en kan dit motiveren; 

 Je bent snel van begrip en kunt goed doorpakken; 

 Je bent een teamplayer maar kunt zelfstandig ook prima werken; 

 Een lerende instelling hebben en alles willen oppakken; 

 Communicatief sterk en makkelijk in het leggen van contacten; 

 Je bent ambitieus en toont eigen initiatief; 

 Voor de stageplaatsen bij de Ambulant teams is eigen vervoer en rijbewijs een pré. 

https://www.yorneo.nl/over-ons


 

 

Wat bieden wij jou? 

Yorneo biedt een inspirerende, uitdagende werk- en leeromgeving. We bieden een 

stagevergoeding van € 250,- bruto per maand, op basis van een stageplaats van 32 uur (of meer) 

per week. Op de dagen dat je studentenreisproduct niet volledig geldig is, kun je in aanmerking 

komen voor een reiskostenvergoeding. Verder bieden we goede begeleiding van gecertificeerde 

professionals, een leerzame omgeving en gezellige collega’s. 

 

Solliciteren 

Ben je enthousiast geworden en wil je graag bij ons werken? Stuur dan voor 31 december 2020 (o.v.v. 

vacaturenummer 20-45) je sollicitatiebrief voorzien van CV naar sollicitatie@yorneo.nl. 

 

Geef in je sollicitatiebrief duidelijk je motivatie aan en bij welk team je wilt gaan stage lopen. 

Sollicitaties waar deze voorkeur niet in vermeld staat of studenten die niet voldoen aan het juiste 

studieprofiel kunnen niet in behandeling worden genomen.   

 

Wil je eerst meer weten over de inhoud en werkzaamheden? Neem dan contact op met 

onderstaande medewerkers. 

Jolanda Koster, 06-23936217, Ambulant Team Noord Midden. 

Jacqueline Koelewijn, 06-51032573, Ambulant Team Zuid West. 

 

Wil je meer informatie over de voorwaarden en stageregeling, neem dan contact op met afdeling P&O, 

mailen naar personeel@yorneo.nl 

 

De sollicitatiegesprekken t.b.v. PMTO vinden plaats op maandagochtend 11 januari 2021. 

De sollicitatiegesprekken t.b.v. IOG vinden plaats op donderdagochtend 14 januari 2021 

mailto:sollicitatie@yorneo.nl

