
KRIJG JE ENERGIE VAN BETEKENISVOL ZIJN? KOM DAN ONS DUSHI TEAM VERSTERKEN!

VACATURE: Orthopedagoog 16 uur per week
LOCATIE: Dushi Huizen West (Den Haag, Dordrecht, Waalwijk)

Bij Dushi Huis bieden we kinderen en jongeren die om wat voor reden dan ook niet bij
hun ouders kunnen wonen en uit huis zijn geplaatst, een thuis; 'zo gewoon als mogelijk'.
Is het voor jou tijd  om op een andere manier in de jeugdzorg te werken? Wij bieden een
leef- en werkomgeving waar dit mogelijk is. Onze pedagogisch medewerkers werken
graag met jou samen om kinderen een fijn thuis te geven en te ondersteunen in hun
groei en ontwikkeling naar zelfstandigheid.

Maak jij van Dushi Huis een thuis voor Maaike?

Maaike is 8 jaar. In die 8 jaar woonde ze al op vijf verschillende plekken. Haar ouders
kunnen niet meer voor haar zorgen, een wens die Maaike nog wel altijd heeft.
Vertrouwen in volwassenen heeft ze allang niet meer, volwassenen komen en gaan in
haar leven. Ze is teleurgesteld in wat het leven haar tot nu toe bracht. Daar dealt ze mee
door zichzelf af te weren wanneer iets ingewikkeld voor haar is, logisch...

Maaike turnt graag, ze is creatief en ze geniet van dieren om haar heen. Ook vindt ze
het leuk om naar school te gaan.

De pedagogisch professional is er met aandacht voor Maaike, en de andere kinderen
waar zij mee samen leeft, is. In huis is men er voor haar als ze het even lastig heeft, en
er wordt gekeken achter haar gedrag. Daarnaast viert men met haar het leven en
creëren de mensen in huis samen haar thuis.

Jij en het Dushi Huis team

Als Orthopedagoog ben je gericht op de ontwikkeling van de kinderen. Dit doe je met het
hechte team van volwassenen met verschillende rollen. Ook werk je nauw samen met
onze andere orthopedagoog, systeemtherapeut en (externe) deskundigen. We
verwachten dat jij daarin een volwaardige rol speelt waarbij je jouw orthopedagogische
kennis en ervaring inzet zodat de kinderen 'zo gewoon als mogelijk' kunnen opgroeien
naar zelfstandigheid. Daarin zijn de thema's verbinding, autonomie en talentontwikkeling
leidend.

De Dushi Methodiek

Dushi Huis heeft een eigen pedagogisch kader uitgewerkt in de Dushi Methodiek. De
methodiek is geënt op een pedagogische visie waarin een integrale kijk op kinderen en
hun ontwikkeling centraal staat. Dit vraagt van jou als orthopedagoog dat je je
committeert aan de Dushi Methodiek en deze kan integreren in je eigen deskundige blik
op de ontwikkeling van kinderen.

Plezier maken gezien worden kennis delen vooruitdenken lef tonen vertrouwen winnen
aandacht geven verder groeien erbij horen kwaliteit leveren visie ontwikkelen tijd nemen
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Een glimp van een werkdag bij Dushi Huis

Je begint de dag met contact te leggen met de volwassenen in het huis. Vragen naar hoe
het met de kinderen gaat, wat er leeft en speelt. Je hebt wekelijks een nauwe
afstemming met de volwassene die de zorgrol heeft en met de regisseur van het huis.
Dit is je driehoek. De zorgrol heeft van jou sparringsmomenten nodig om het leven van
de kinderen op een zo goed mogelijke manier vorm te geven. Je brengt met je
orthopedagogische blik op het vraagstuk wat zich dan aandient. Je kent alle kinderen,
zodat je weet waar het over gaat. Daarom eet je af en toe even mee of zit je aan tafel
als de kinderen uit school komen.

Je zit als deskundige bij elk zorgoverleg. Je hebt hier een consultatieve en adviserende
functie en denkt mee over de groepsdynamica in het huis.

Je start zorgtrajecten op en houdt deze samen met de zorgroller vast. Je onderhoudt
contacten met therapeuten en onze kinderpsychiater.

Je bent in contact met gemeentes en kinderen om alles rondom een kind zo goed
mogelijk te organiseren, zodat het kind het leven op een zo normaal mogelijke manier
kan blijven leiden. In samenwerking met de volwassene die de netwerkrol heeft doe je
de afstemming met ouders.

Ook draag je actief bij aan het doorontwikkelen van de Dushi Methodiek, die jij je
helemaal eigen hebt gemaakt. Samen met de teams ben je verantwoordelijk voor ons
unieke therapeutisch leefklimaat. Elk advies dat je geeft past binnen de context van onze
methodiek.

Samen met de manager kwaliteit en de teams voel je je verantwoordelijk voor de
kwaliteit van zorg en het continu verbeteren daarvan.

Wat je van ons kunt verwachten

Zoals jij met de teams voor een thuis zorgt, zorgen wij als Dushi Huis voor jou. Daarom
krijg jij:

● Een salaris conform CAO jeugdzorg.
● Uitgebreide aandacht, ondersteuning en training op je eigen ontwikkelpad en de

ontwikkeling van de teams. Waaronder ook onze SKJ geaccrediteerde interne
opleidingen, het praktijkprogramma en de Dushi Methodiek, bij ons eigen Dushi
Leerhuis.

● Een uitdagende leerzame werkplek waar je elke dag een verschil kunt maken in
het werk van collega’s en het leven van kinderen.

Wat jij meeneemt

● Een Master Orthopedagogiek/Psychologie.
● Ervaring met pubers is een pré.
● Ervaring in de jeugdzorg / Kennis van de complexiteit van het jeugdzorg

landschap.
● Het talent om aan te sluiten bij een veilige, stabiele en liefdevolle leefomgeving

voor het kind.
● Een ‘hands-on’ mentaliteit, je bent een doener die het overzicht kan bewaren.
● De ambitie anders naar de zorg voor kinderen te kijken en volwassene van de

teams hierin mee te nemen.
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● Je doet wat je zegt en je zegt wat je doet.
● De wens om je persoonlijk te blijven ontwikkelen.
● Humor, lef en doorzettingsvermogen.

Zorg jij voor een goed thuis voor Maaike?

Zie jij het zitten om samen met ons ervoor te zorgen dat Maaike kan bouwen aan haar
toekomst vanuit haar thuis bij Dushi Huis? Solliciteer dan direct!

Heb je vragen of wil je reageren
Kijk op www.dushihuis.nl voor meer informatie en/of bel ons op werkdagen via
06-31003801.
Ben je enthousiast over deze vacature en pas jij in het profiel? Mail dan je cv met
motivatiebrief uiterlijk 1 februari naar sollicitaties@dushihuis. nl.
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