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Onze organisatie 

Op elk gezicht een onbezorgde glimlach. Dat is waar we voor staan. Samen, met de jeugdige, zijn gezin, 

Hai-5 en de omgeving gaan we op weg naar deze onbezorgde glimlach. Hai-5 is een jeugdzorg 

organisatie die handvatten biedt aan jeugdigen om zelf deze weg te bewandelen en zich naar vermogen 

te ontwikkelen. Vanuit eigen kracht en mogelijkheden kiest de jeugdige zijn eigen route. Hai-5 

ondersteunt, faciliteert en stimuleert de jeugdige hierbij. Het ultieme doel van ons is het creëren van 

een situatie waar elke jeugdige/ouders/verzorgers ondersteunt wordt door zijn eigen omgeving. En 

hierdoor op weg kan gaan naar een onbezorgde glimlach, waarbij wij uiteindelijk overbodig zijn.  

Wij zijn een waardevolle, verbindende en betrouwbare partner voor alle ouders/verzorgers, gemeenten, 

onderwijsinstellingen en andere ketenpartners.  

Binnen Hai-5 kom je allerlei hulpvragen tegen rondom het leren omgaan met ADHD/ASS problematiek, 

trauma en gehechtheid en oppositioneel gedrag. We werken binnen Hai-5 aan de hulpvragen van 

jeugdigen/ouders door de inzet van verschillende soorten hulpverlening. Hierin bieden wij 

groepsbegeleiding; al dan niet in combinatie met logeren. Ambulante begeleiding thuis, op school en 

door de inzet van de vrijetijdscoach ook binnen de vrijetijdssetting. Een thuiszittersprogramma genaamd 

“Kompas” om met de jeugdigen weer terug te werken naar onderwijs. En langdurig verblijf/wonen in de 

2 locaties wonen, waar de jeugdigen 24/7 verblijven en begeleiding krijgen. 

 

 



Jouw profiel 

❖ Je volgt momenteel een HBO opleiding binnen het sociaal domein (Social Work, Pedagogiek, 

Sociale Studies etc.).  

❖ In ons cluster groep kun je vanaf het 1e leerjaar stage lopen. Bij onze andere clusters is dit vanaf 

het 3e leerjaar. 

❖ Beschikking over rijbewijs en auto is een pré, enkel binnen het cluster ambulant verplicht. 

❖ Je kunt een VOG overleggen voor de start van je stage. 

❖ Je bent flexibel en in staat om zowel in teamverband als zelfstandig te werken. 

❖ Je bent bereidt om je stage-uren ook op zaterdag en in de avonduren te lopen. 

❖ Bij ons cluster groep is het draaien van logeerweekenden ook onderdeel van je stage. 

❖ Bij ons cluster wonen is het draaien van diensten in het weekend ook onderdeel van je stage. 

 

Wat bieden wij 

Stage lopen binnen Hai-5 geeft je de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen binnen de 

jeugdzorg. Waarbij je onderdeel zal worden van een professioneel, dynamisch, jong en groeiend team. 

Je ontvangt als stagiaire, afhankelijk van je leerjaar en aantal stagedagen, een stagevergoeding.  
 

Kom jij mee richting geven? Herken jij je in het voorgaande profiel en zie je een stage bij Hai-5 zitten? 

Stuur dan je schriftelijke motivatie met C.V. naar stage@hai-5.nl. 

Er zal een gesprek plaatsvinden als onderdeel van de sollicitatieprocedure.  

 


