GezinVoorop

Profiel gezinsprofessional
GEZINVOOROP
GezinVoorop is een organisatie gespecialiseerd in ouderbegeleiding en ouderschapscoaching voor
ouders van kinderen met gedragsproblematiek.
GezinVoorop is een jonge, energieke organisatie die volop in ontwikkeling is. De focus voor de
komende jaren is groei en een sterk team opbouwen.

JIJ ….
-

Representatief is.
De Nederlandse taal goed beheerst in woord en geschrift.
Minimaal 1 jaar ervaring heeft in een soortgelijke functie.
Een voor deze functie relevante opleiding heeft gevolgd.
Gastvrij en (klant)vriendelijk is.
Het leuk vind om te werken bij een kleine organisatie die volop in ontwikkeling is.
Het als een uitdaging ziet om gezinnen weer in hun kracht te zetten
Zelfstandig en toch ook in teamverband kan werken.
Graag actief is binnen de zorgsector of voor een maatschappelijk betrokken organisatie.

JE HOOFDTAKEN
De gezinsprofessional;
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Begeleidt de specifiek toegewezen cliënt en stelt op en voert het persoonlijke doelenplan uit;
Observeert, voert hulpvraag verduidelijkende en (ped)agogisch ondersteunende gesprekken
met de cliënt en andere betrokkenen rondom de cliënt;
Stelt een persoonlijk doelenplan op, evalueert en stelt bij;
Bewaakt de voortgang en stemt af met de coördinator;
Houdt de verslaglegging en urenverantwoording bij volgens de binnen de organisatie gebruikte
procedures;
Voert de vastgestelde voortgangsgesprekken en verwerkt deze in het persoonlijk plan ;
Voert mede gesprekken met een cliënt wanneer dit wordt gewenst door een cliënt of wanneer
de coördinator van mening is dat een gesprek noodzakelijk is;
Organiseert, indien nodig en in de opdracht van de coördinator een overleg met andere
betrokken instanties;
Observeert cliënten, rapporteert in het zorgdossier/voortgang en geeft bijzonderheden door aan
coördinator
Houdt toezicht.
Adviseert en ondersteunt cliënt in de thuissituatie waar nodig ten behoeve van het goed
functioneren van het gezinssysteem.
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Biedt structuur, regels en uitleg;
Versterkt het zelfvertrouwen en motivatie van de cliënt;
Tracht zo goed mogelijk angst en agressie te voorkomen en straalt plezier en vreugde uit;
Signaleert algemene problemen binnen de thuissituatie;
Neemt deel aan werkoverleg en themabijeenkomsten.

Deskunidgheid/opleiding
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Opleiding op min. HBO niveau (Social Work gerelateerde opleiding) en/of minimaal 3 jaar
aantoonbaar Social Work gerelateerde werkervaring, met aansluitende trainingen, cursussen en
specialisaties.
Specifieke kennis van verschillende methodieken vanuit de post HBO opleiding Intensieve
Ambulante Gezinsbegeleiding is een pré.
Specifieke kennis van autisme en aanverwante gedragsproblematiek
Ervaring en kunnen werken vanuit het ouderperspectief
Ervaring en affiniteit met het omgaan met kinderen met een diagnose ADHD/Autisme.
Goede beheersing van de Nederlandse taal;
Kennis en ontwikkelingen in het vakgebied met betrekking tot de doelgroep worden
bijgehouden.
De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd in de thuissituatie of op de praktijk.
Sociale vaardigheden zijn van belang voor het stimuleren, controleren en corrigeren van
cliënten en het reguleren van agressie;
Het op professionele wijze omgaan met “afstand” en “nabijheid” gelet op de achtergrond van de
cliënten. Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed
Geduld is vereist bij het begeleiden, stimuleren en activeren van cliënten.

