
Stage
lopen

Welkom bij
GGZ Oost Brabant

Leuk dat je stage wilt komen lopen bij GGZ Oost Brabant! We bieden je graag een 
inspirerende, collegiale en veilige omgeving waar je volop kunt leren. Het opleiden 
van (jonge) mensen vinden we belangrijk. Daarom hebben we diverse stagemoge-
lijkheden voor studenten van zorg- en welzijn-opleidingen, zowel op MBO- als op 
HBO-niveau. Ook hebben we stageplaatsen voor onder andere secretariële opleidingen, 
sociaal juridische dienstverlening, vaktherapie en voor de master psychologie. 

Wat doet GGZ Oost Brabant?
‘Zorg die je je eigen familie gunt’, daar 
staan wij voor. Voor mensen met psychische 
en psychiatrische zorgvragen bieden 
wij veilige, mensgerichte zorg. Hun 
klachten en problemen lopen uiteen van 
bijvoorbeeld autisme, eetstoornissen en 
persoonlijkheidsstoornissen tot trauma’s, 
angst-, dwang- en stemmingsstoornissen 
en depressie. Ook bieden wij hoog-

specialistische zorg aan mensen met 
psychiatrische problemen die daarnaast 
een licht verstandelijke beperking óf 
niet-aangeboren hersenletsel hebben. 

Samen met de cliënt zoeken wij naar de 
beste zorg. Onze hulp is eenvoudig en kort 
als het kan, intensief of langdurig waar 
nodig. Maar altijd toegankelijk en meestal 
dichtbij: op de poli, in de wijk of online, 
soms thuis of in de kliniek.
GGZ Oost Brabant heeft locaties in de 
regio’s Oss-Uden-Veghel, Land van Cuijk 
en Helmond-Peelland. Daarnaast is er het 
landgoed Huize Padua in Boekel.



Als stagiair(e) bij GGZ Oost Brabant ga 
je een professionele relatie aan met 
cliënten. Dit doe je op een klantgerichte, 
verbindende wijze waarbij je persoonlijk 
leiderschap toont.

Begeleiding
Tijdens je stage krijg je de kans ervaring 
op te doen in een interessante en veel-
zijdige organisatie waar je volop kunt 
leren. Zo leg je een mooie basis voor 
de toekomst. Je wordt op professionele 
wijze begeleid door een van onze (werk)
begeleiders. Hij of zij begeleidt je bij het 
behalen van je doelen en het maken van 
opdrachten. Ook onderhoudt de werk-
begeleider contact met je docent over 
de stage-inhoud, je opdrachten en het 
opleidingsprogramma, zodat jij zoveel 
mogelijk uit je stage kunt halen.

Stagevergoeding
Duurt je stage tenminste één maand met 
een minimale omvang van 144 uur, dan 
kom je in aanmerking voor een stage-
vergoeding conform CAO (inclusief reis-
kostenvergoeding woon-werkverkeer).

 
Meer informatie
Meer informatie over stagelopen bij 
GGZ Oost Brabant vind je op 
werkenbij.ggzoostbrabant.nl. 

Stageplekken voor zorg en welzijn-
opleidingen worden meestal toegewezen 
via school. Voor de andere opleidingen 
vind je de stageplekken in het vacature-
overzicht. Voor overige vragen kun je 
contact opnemen met de afdeling Human 
Resources & Development.

Servicepunt HR&D
Locatie Huize Padua
Kluisstraat 2, 5427 EM Boekel
Postbus 3, 5427 ZG Boekel
T 0492-846121
E stage@ggzoostbrabant.nl
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“Bij 
GGZ Oost Brabant 
krijg je de ruimte 

om te leren. Praktijk-, 
werkbegeleiders en collega’s 

bieden een veilige leer-
omgeving, waar je leert 

door te doen.”


