
 

Stage dossierhouder bij het Forensisch FACT-team 
FPC de Oostvaarderskliniek. 

 

Zoek jij een stage die je nooit meer zal vergeten? 
 
 
 
 
Mijn naam is Rik en ik werk als dossierhouder bij het Forensisch FACT-team van de 
Oostvaarderskliniek (ForFact). Het ForFact betekent Forensisch Flexible Assertive Commuity 
Treatment. Dit is een multidisciplinair team bestaande uit een psychiater, psychologen, 
maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en de 
dossierhouders. Wij begeleiden mensen met een juridisch kader en psychische problematiek, 
die tevens problemen hebben op diverse levensgebieden (denk hierbij aan: wonen, werken, 
sociale contacten, financiën etc.) Ons doel is ervoor te zorgen dat de cliënten niet meer in de 
gevangenis of in een instelling komen, en dat zijn of haar leven prettiger wordt. Wij zijn 
gedreven, kundige en aardige mensen. Wij werken goed met elkaar samen en zetten ons in om 
de maatschappij veiliger te maken. 
 
Wat ga je doen? 
We starten de dag met een multidisciplinair overleg, een belangrijk onderdeel is dat we met 
elkaar een inschatting maken van de risico’s. Na het overleg ga ik samen met jou op pad. We 
gaan op huisbezoeken, wandelen of fietsen een stuk met een cliënt of gaan naar afspraken 
met ketenpartners waarmee we intensief samenwerken zoals: de politie, de gemeente, de 
GGZ/GGD, bescherm wonen locaties, werkgevers en familieleden om samen ons doel te 
bereiken. Deze afwisseling in werkzaamheden en de vrijheid die ik heb, maken dat ik met veel 
plezier naar mijn werk ga.  
 
Welke student zoeken wij? 
Wij zoeken een 4e jaars HBO student Social Work die op zoek is naar een stage vanaf 
september 2023 voor 10 maanden en 4 dagen per week. Ben je enthousiast, creatief, flexibel, 
sta je open om jezelf te ontwikkelen en heb je humor? Dan hoop ik dat ik je nieuwsgierig heb 
gemaakt! 
Wil je meer informatie of heb je vragen, bel dan naar ons secretariaat 06-25 59 47 96. Mijn 
collega Ingrid zal je dan te woord staan en er zal gekeken worden hoe we je vraag het beste 
kunnen beantwoorden. Het is mogelijk om een dag mee te lopen en te kijken of deze stageplek 
bij jou past. Daarna kun je besluiten of je wilt solliciteren. 
Je kunt je sollicitatiebrief samen met je CV richten aan Ingrid Prins en voor 1 april 2023 

sturen naar: Bureaudeskundigheidsbevorderingovk@dji.minjus.nl  
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