
Taken en competenties

Intro verwacht van jou dat je sterk in je 
schoenen staat.  Probleemgedrag 
kunnen herkennen en onderscheiden 
van de hulpvraag die erachter zit is 
heel belangrijk. Het is een moeilijke 
doelgroep. Natuurlijk kun je hier in 
groeien tijdens je stage. Wij kijken naar 
de mogelijke taken en waarin je kunt 
groeien. Mogeljke taken zijn:
-Administratie;
       - zorgplannen (schrijven);
       - communicatie met andere 
          instanties;
       - telefoon;
       - notulen en maandverslagen ;
-Begeleiding;
       - individuele gesprekken
       - groepsactiviteiten (vrije tijd, 
         studie, sport)
       - evaluatiegesprekken
       - kamercontroles
Veel taken worden gecombineerd.

Stagetijden

Jouw tijden zullen zijn van 9.30-17.00 of 
van 13.00-22.00. Dit hangt af van 
welke taken jij uitvoert. Overdag doe 
je vooral administratie en 's avonds 
worden de trainingen gegeven.
Zowel ma-vr als in het weekend is het 
mogelijk om stage te lopen.

Evt. reiskostenvergoeding  is mogelijk.

We hebben een aantal stage plekken 
binnen stichting Intro.
WIj willen studenten de kans geven 
om ervaring op te doen en te leren.
Je mag stage komen lopen als je leert 
voor spw, sph, mwd, mw en 
soortgelijke opleidingen.

Stagebegeleider

Je krijgt een stagebegeleider die je 
begeleid bij schoolopdrachten en tijd 
voor je vrijmaakt. Als je vragen hebt 
kun je bij hem terecht. 
Je stagebegeleider is contact-
persoon met school, hij zal ook je 
opdrachten beoordelen.
 
Jezelf ontwikkelen

Je mag aangeven wat jouw 
leerdoelen zijn, dan wordt er gekeken 
welke activiteiten, taken etc daarop 
aansluiten. Zo kun jij jezelf het best 
ontwikkelen.
Wanneer je doelgericht te werk gaat 
zul je het meest bereiken. Wij willen jou 
daarbij helpen!





 
Doelgroep

Intro geeft zorg aan mannen in de leeftijd 
18-65 jaar. Het zijn mannen die worstelen 
met problemen op uiteenlopende 
leefgebieden zoals verslaving en sociale 
red-zaamheid.  Het is een doelgroep met 
een psychiatrische aandoening en/of 
beperking waardoor er een verminderde 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid is.
Hulpvragen die o.a. voor komen bij Intro zijn
verslavingen, emotionele problemen, 
financiële problemen, gedragsproblemen.

 Methodiek

Intro werkt vanuit een 4 fasenmodel. Binnen 
gemiddeld 1,5 - 3 jaar wordt gewerkt naar 
zelfstandigheid. Intro werkt vanuit een zorg-
plan wat aansluit bij de mogelijkheden van 
de gast. Elke gast heeft zijn eigen proces, 
door het programma heen groeit de gast. 
Doel van het traject: zelfstandig kunnen 
functioneren in de maatschappij.

Zorgteam

Het zorgteam bestaat o.a. uit 
beroepskrachten die HBO-gediplomeerd 
zijn. Dit kan zijn MWD, SPH of GPW. 
Intro werkt intensief samen met Saron ZD. 
De heer Ico Abis is teammanager zorg en 
hoofd begeleiding. 
De heer Corstian van Westen is zorgmana-
ger en begeleidt daarnaast ook stagiaires.

                             Uitspraken 

''Wij halen 'loos' uit hopeloos.'' Johan 
Kok, medeoprichter Intro.

  '' Mijn dagen zien er erg afwisselend  
                      en uitdagend uit en ik heb  

leuke collega's!''  
                          Ico Abis, medeoprichter  

        en hoofdbegeleider Intro. 

''De begeleiders hebben ons lief, niet 
omdat het moet, maar omdat ze echt 
om ons geven.''  Gast Intro.

'' Ik ben een ander mens geworden, 
hoewel ik er nog lang niet ben. Ik krijg bij 

Intro de kans.'' Gast Intro.

''Ik heb veel meer geleerd in een half 
jaar, dan dat ik had verwacht voor een 

heel jaar.'' Naomi, stagiaire Intro.

  
  Intro [introductie]  
 
  -een nieuw begin
  -inleiding
  -start van iets nieuws

  Contactgegevens
             Heb jij 

   Stichting Intro        interesse?
   Holkerstraat 11       
   3861 CC Nijkerk        Neem contact 
        met ons op!
   033-2464846
   st.intro@gmail.com
   www.stichting-intro.org

Stichting Intro is actief als 
christelijk rehabilitatiecentrum in 
de verslavingszorg.

De doelstelling van Intro is 
ondersteuning en begeleiding 
te bieden op een deskundige 
manier zodat de gasten tot 
herstel kunnen komen op diverse 
levensgebieden.




