
 

 

Omschrijving Organisatie  

Nederland kent een grote groep kwetsbare jongeren, zoekende naar een plekje in de samenleving. I Am 

One helpt daarbij. Als kleinschalige zorgorganisatie begeleiden we zorgvragers vanaf 16 jaar naar een zo 

zelfredzaam mogelijke toekomst. I Am One kent verschillende diensten (dagbesteding, beschermd wonen 

en ambulante begeleiding) in de regio van Eindhoven en Best. Onze aanpak is persoonlijk en gaat uit van 

een intensieve samenwerking. In een veilige omgeving helpen we zorgvragers om deel te nemen aan het 

maatschappelijke proces.  De doelgroep loopt uiteen van zorgvragers met psychiatrische- en 

verslavingsproblematiek, autisme en een lichte verstandelijke beperking. 

Wat ga je doen? 

Je komt te werken in een enthousiast en jong team dat met name bestaat uit ambulant begeleiders. 

Daarnaast werk je samen met de gedragswetenschapper en zorg coördinatoren en stem je hiermee je 

werkzaamheden af. Het is een jonge organisatie en er is veel ruimte voor eigen initiatief. Concrete 

werkzaamheden die je zou kunnen gaan uitvoeren: 

- Beeldvorming van zorgvragers compleet maken  

- Kortdurende behandelingen (met name CGT) uitvoeren onder supervisie  

- Ambulant begeleiders ondersteunen  

- Vorm geven aan trainingen voor jongeren 

- Casusbesprekingen en intervisie bijwonen  

- Intake en screening bijwonen en/of onder supervisie uitvoeren 

- Opvang voor jongeren en kinderen die tijdelijk niet kunnen deelnemen aan het onderwijs 

 

Wie ben jij?  

Voor deze uitdagende en leerzame stageplek zijn wij op zoek naar een stagiair WO master student 

Psychologie of Orthopedagogiek die 9 maanden stage loopt vanaf Januari 2023 voor minimaal twee 

dagen per week. Het is daarbij belangrijk dat je de bereidheid hebt om één dag in de week in de avond 

werkzaam te zijn vanwege de aanwezigheid van onze jongeren. Je gaat aan de slag vanuit onze 

locatie(s) in Eindhoven. De stagebegeleiding wordt geboden door een ervaren gedragswetenschapper 

(K&J psycholoog en cognitief gedragstherapeut) 

Wat bieden wij? 

Een uitdagende stageplek binnen een dynamische werkomgeving. Arbeidsvoorwaarden zijn conform 

de cao-ggz. Je wordt voor je inzet beloond met een stagevergoeding van € 350,- o.b.v. 36 uur. Ook 

bieden wij de mogelijkheid om de basisaantekening psychodiagnostiek te behalen.  

Enthousiast?. Laat ons in een brief weten wat je persoonlijke drijfveren en ambities zijn. Voor meer 

informatie en het insturen van motivatie + CV neem je contact op met Sandra Donders per mail aan 

sandra@iamone.nl o.v.v. stage 2023.  


