– Vacature Orthopedagoog –
Orthopedagoog Jeugdzorg in Almere Poort
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste orthopedagoog voor onze groepsbegeleiding op de locatie in
Almere Poort. De deelnemers van de groepsbegeleiding zijn kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar
die (nog) niet naar school gaan.
Hoe ziet de functie eruit?
Binnen deze nieuw in te vullen functie bij De Zorggiraf ben je verantwoordelijk voor het uitschrijven,
bewaken en coördineren van het beleid omtrent de begeleiding. Met jouw inhoudelijke kennis over
jonge kinderen en hun gedragsproblematiek, stoornis en/ of ontwikkelingsachterstanden schrijf jij de
plannen en stel je ontwikkeldoelen op. Tijdens de begeleiding ben je als orthopedagoog op de groep
aanwezig om de begeleiders aan te sturen en er zorg voor te dragen dat er methodisch gewerkt
wordt aan de persoonlijke begeleidingsplannen en doelen.
Tevens onderhoud je contact met de ouders/ verzorgers van de kinderen en indien nodig met de
school of andere betrokken instanties en neem je deel aan MDO’s.
Binnen deze functie wordt tevens verwacht dat je als rol van orthopedagoog in staat bent om je
collega’s te coachen en aan te sturen op methodisch werken. Ook coördineer je de intervisies en
organiseer je interne cursussen.
Je werkt samen met de Zorgcoördinator en stuurt andere begeleiders uit het team aan. Ook maak je
onderdeel uit van het team dat verantwoordelijk is voor het beleid en kwaliteitsbewaking van De
Zorggiraf en werk je op organisatorisch niveau mee aan de verbetering van de dienstverlening.
Over De Zorggiraf
De Zorggiraf is een zorgorganisatie voor kinderen en jongeren met een hulpvraag. We bieden
begeleiding en ondersteuning in de dagelijkse activiteiten, stimuleren het opdoen van sociale
contacten en werken aan ontwikkeling om de zelfredzaamheid te vergroten. We doen dit in de vorm
van individuele begeleiding vanuit de thuissituatie of op een locatie van De Zorggiraf. Ook bieden
wij begeleiding in groepsverband aan op onze vaste locaties in Almere Poort en in Hilversum.
Bij De Zorggiraf staat het belang van de deelnemer voorop. Door een persoonlijke aanpak en door de
behoefte van de deelnemer centraal te stellen, kunnen wij aansluiten bij vrijwel iedere zorgvraag.
Hierbij wordt er uit gegaan van de krachten en mogelijkheden van de deelnemer. Voor iedere
deelnemer wordt er een begeleidingsplan gemaakt om de zorg inzichtelijk te maken. De basis om te
komen tot goede begeleiding houden we bij De Zorggiraf vast aan drie basiskenmerken; kwaliteit,
veiligheid en vertrouwen. Daarnaast vinden wij transparantie naar de deelnemers en
ouders/verzorgers erg belangrijk en vindt er nauw contact met elkaar plaats.
Wat we van jou vragen?

Het team werkt, onder begeleiding van de orthopedagoog en coördinator van de locatie, erg
zelfstandig. We vragen dan ook van jou dat je goed kunt samenwerken, pro-actief bent en zelfstandig
kunt werken. Tevens heb je sterke sociale vaardigheden, is je mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid uitstekend en bezit je over analytisch vermogen om de vertaling van een
(complexe) hulpvraag naar een begeleidingsplan te kunnen maken. Met jouw flexibele instelling ben
je tevens in staat om op organisatorisch niveau mee te denken en te werken aan een continu
verbetering van de diensten.
Verder vragen we van je:
• een afgeronde masteropleiding Orthopedagogiek
• registratie SKJ
• werkervaring in (jeugd)zorg is geen vereiste maar wel een pré
• Je hebt een pro-actieve werkhouding
• Je gaat problemen niet uit de weg en doet er alles aan om ze op te lossen
• Je hebt een positieve houding en wilt het beste voor de deelnemers
Wat we je bieden?
• vaste werktijden- en dagen: een overeenkomst van 24 tot 30 uur per week
• salaris conform cao Sociaal Werk
• eindejaarsuitkering, vakantiegeld en pensioenregeling
• een afwisselende baan met veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling
Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Chrissy van den Broek, per
mail chrissy@dezorggiraf.nl .
Solliciteren
Heb je belangstelling voor deze vacature? Stuur dan naast een CV een motivatiebrief aan
info@dezorggiraf.nl. De sollicitatieprocedure bestaat uit 2 gesprekken. Het nagaan van referenties is
onderdeel van de sollicitatieprocedure. Tevens vragen wij bij indiensttreding om een verklaring
omtrent gedrag (VOG).
De vacature kan worden ingevuld vanaf 1 mei 2021.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

FB post
Wij zijn per direct op zoek naar een nieuwe collega voor onze
naschoolse opvang locaties voor speciaal onderwijs in Almere Poort
en in ’t Gooi.
Voor meer informatie zie link!
https://www.dezorggiraf.nl/vacatures/
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Begeleidingsplannen opstellen in samenwerking met begeleiders en verwerken
in Zilliz
(rapportage systeem)
Kennismakingsgesprekken met nieuwe deelnemers in eerste instantie met
Nascha (Zorg coördinator) en eventueel ook met andere begeleiders.
Evaluatie gesprekken voeren deelnemers in samenwerking met de Pb’er
Ondersteuning bieden aan begeleiders en intervisie coördineren
Cursussen organiseren met zorg gerelateerde onderwerpen voor de begeleiders.
Meerzorgaanvragen coördineren en begeleiden wanneer klanten hiermee komen.
Overleg voeren met Adriaan.
Ondersteuning bieden aan ouders/verzorgers

