
Dominiek Savio – Orthoagoog

Op zoek naar een Orthoagoog

Als orthoagoog maak je deel uit van de orthoagogische dienst. Je draagt, samen
met je collega’s een verantwoordelijkheid over de uitbouw van het orthoagogisch
beleid in de totale afdeling.

Daarnaast heb je als orthoagoog een verantwoordelijkheid binnen de cluster voor
3 woongroepen (Balans, Notelaar, De Lysterbesse) en het dagcentrum in Gits.

Als orthoagoog maak je deel uit van de orthoagogische dienst en ben je mede
verantwoordelijk voor de werking in de woongroepen die je opvolgt en het
dagcentrum.

1.       Als orthoagoog ben je verantwoordelijk voor de orthoagogische opvolging
van de deelnemers van het dagcentrum en de bewoners van de woongroepen die
je opvolgt.

Je waakt erover voor elk van deze gebruikers een kwalitatief en gepast
ondersteuningsplan op te maken. Je voorziet en ontwikkelt hiertoe het
nodige instrumentarium.

Je stimuleert de gebruiker, zijn context en de begeleiders om deze
ondersteuning uit te bouwen i.s.m. mantelzorgers, vrijwilligers en reguliere
diensten.

Je bewaakt dat wij die handicapspecifieke ondersteuning aanbieden, gericht
op de verbetering van de levenskwaliteit van de gebruiker.

Vertrekkend vanuit de visie van Dominiek Savio, bekijk je kritisch het huidig
ondersteuningsaanbod. Waar nodig en noodzakelijk herteken je dit aanbod
binnen de mogelijkheden van een vernieuwend zorglandschap. Je doet dit in
nauwe dialoog met de cliënten, hun context en de medewerkers.  

Je ondersteunt de gebruiker, zijn context en het team begeleiders bij
vastgelopen of moeilijk lopende begeleidingstrajecten. Je ondersteunt en
coördineert in crisissituaties.

Je coacht medewerkers inhoudelijk omtrent de wijze waarop ondersteuning
geboden wordt.

Je bent vertrouwd met de regelgeving rond persoonsvolgende financiering
en kan die ook toepassen.

2.       Vanuit je orthoagogische deskundigheid bouw je mee aan het agogisch
beleid van de afdeling.

Samen met je collega’s orthoagogen, sta je mee in voor het uitwerken van
de orthoagogische dienst binnen de afdeling. Je kan, in nauw overleg met
alle betrokkenen, rond relevante agogische thema’s visie ontwikkelen en
implementeren binnen de dagelijkse werking.



Je volgt evoluties en tendensen in de sector op en kan deze vertalen naar de
werking binnen de afdeling . je ziet snel opportuniteiten en kan die vertalen
en implementeren voor de doelgroep waar jij mee werkt.  

Als dienst ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitbouw en het
versterken van de orthoagogische deskundigheid binnen de afdeling. Je
vertrekt hiervoor vanuit enerzijds wetenschappelijke inzichten en anderzijds
relevante ontwikkelingen binnen de sector. Op een handelingsgerichte
manier vertaal je deze binnen de concrete werking, op maat van de
doelgroep waarmee je werkt.

Je neemt een grote verantwoordelijkheid op binnen het opnamebeleid van
de afdeling

Wat wordt er van jou verwacht?

Je hebt een diploma master in de orthopedagogiek of pedagogische
wetenschappen.

Ervaring in het werken met volwassen personen met een psychische
kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek, dit al dan niet vertrekkend
vanuit de visie van Došen is aangewezen.

Enige kennis over  een neuro-motorische problematiek en/of niet
aangeboren hersenletsel (NAH) is een pluspunt.  

Je hebt kennis van hedendaagse agogische referentiekaders en kan
daarmee aan de slag in je werkcontext. Je bouwt je functie uit vertrekkend
vanuit het emancipatorisch denken.

Je bent geboeid en uitgedaagd door de nieuwe evoluties en tendensen
binnen de sector. Je durft die vernieuwende hulpverleningsconcepten
creatief  verkennen en uitproberen in de eigen werkcontext zowel op het
gebied van dagbesteding als wonen. Je bent een netwerker die ‘out of the
box’ durft te denken. Je kan teams en gebruikers inspirerend meenemen in
deze veranderingsprocessen.

Je handelen wordt op elk moment gekenmerkt door een groot respect voor
anderen en een empathische ingesteldheid. Je kan luisteren naar de mensen
waarmee je samenwerkt.

Anderen bestempelen je als een doorzetter, ook op moeilijke momenten of
bij weerstand. Je bent gedreven en ondernemend in je werk. Je bent hierbij
oplossingsgericht en ook bereid om mensen steeds nieuwe kansen te geven.

Je handelen als orthoagoog kenmerkt zich door het voortdurend in dialoog
gaan met alle betrokkenen. Je slaagt erin verbinding te leggen tussen de
belangen van de diverse betrokkenen.

Je hebt de durf om beslissingen te nemen, mensen aan te sturen en
duidelijke verwachtingen te stellen. Je volgt op en stuurt bij waar nodig.

Je kan creatief en “out of the box” denken. Je ideeën kan je overbrengen
naar een team.

Mensen ervaren jou als iemand die op inspirerende wijze
veranderingstrajecten kan leiden.

Wat bieden wij jou aan?



Een vervangingscontract omwille van zwangerschap (28.5u/38), te starten
vanaf 14/02/2022 tot ongeveer half juni 2022.

De mogelijkheid bestaat om bij het opnemen van een bijkomende agogische
opdracht binnen de cluster volwassenen om deze uren uit te breiden tot
maximaal een contract van 38u/38u.

Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte organisatie in volle
beweging.

Een aangename en professionele werksfeer met ruimte voor zelfontplooiing
en persoonlijke ontwikkeling op diverse domeinen.

Verloning volgens de barema’s van het Vlaams Agentschap, Paritair Comité
319.01

Meer info over de functie?

Mieke Primo | Directeur zorg volwassenen |0472 50 04 89

 

Interesse?

Stuur zo snel mogelijk jouw motivatiebrief en CV naar:

Mieke Primo,  clusterdirecteur zorg volwassenen, via de sollicitatieknop.

Weerhouden kandidaten worden kort na het binnenkomen van hun
sollicitatiebrief uitgenodigd voor een gesprek.

https://dominiek-savio.be

https://dominiek-savio.be
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