VACATURE LEERWERKGEMEENSCHAP

Behandelcentrum Kind & Jeugd (KDC) Zonnehof
De organisatie
Stichting Ipse de Bruggen
Behandelcentrum Kind en Jeugd (KDC) Zonnehof Vlaardingen
http://www.ipsedebruggenjeugd.nl
Website:

Aansluitend profiel: Zorg
Omschrijving van de organisatie
Ipse de Bruggen biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking in alle leeftijden. Zij
ondersteunt hen bij het leven van hun eigen leven en het ‘meedoen’ in onze samenleving. In wonen,
werken, leren en recreëren, in de hele provincie Zuid-Holland.
Het behandelcentrum Kind & Jeugd is een gespecialiseerd (poli)klinisch behandelcentrum voor
kinderen en jongeren tot 23 jaar met een ontwikkelingsachterstand en/of een vermoeden van een
verstandelijke beperking. Er kan daarnaast sprake zijn van medische, sociale, psychische en/of
gedragsproblematiek. Dienstverlening vanuit het behandelcentrum bestaat uit: informatie en advies,
consultatie, diagnostiek, kortdurende behandeling, gezinsondersteuning en behandeling, second
opinion. Doel van deze dienstverlening is dat elk kind met een ontwikkelingsachterstand en/of een
verstandelijke beperking zich zoveel mogelijk kan blijven ontwikkelen.

Omschrijving van de leerwerkgemeenschap
In het behandelcentrum kind & Jeugd Zonnehof locatie Vlaardingen zijn 7 groepen gevestigd.
Daarnaast zijn er een aantal buitenlocaties.
Hieronder een korte omschrijving van de groepen waar mogelijk een stage plek komt.
Nijnen en Doremi: aanvangs en observatie groepen
Het gaat in deze groepen vooral om het bieden van basis veiligheid van waaruit een vertrouwensband
kan worden opgebouwd. Er wordt toegewerkt naar een juiste voorbereiding voor een vervolggroep.
Wanneer je kiest voor een stage plaats op 1 van deze twee groepen, kies je voor een combinatie
stage. Dit houd in dat je een half jaar van je stage twee dagen op de groep werkzaam bent, en
daarnaast 1 dag in de week meedraait met de traject bemiddelaar. Hieronder volgt een omschrijving
van de stage plek voor traject bemiddelaar.

Trajectbemiddelaar :
Zorgen dat een kind zich zo optimaal mag en kan ontwikkelen als binnen zijn mogelijkheden ligt, dat is
één van de doelen binnen Ipse de Bruggen. Behandeling op de groepen is een belangrijk onderdeel in
het behalen van dit doel. Maar wat gaat er aan vooraf, voordat een kind kan starten op de groep? Via
welke weg komt het kind bij ons binnen? Welk traject wordt er uitgezet zodat het bijdraagt aan het
behalen van persoonlijke hulpvragen van ouders en kind? Hoe wordt dat gefinancierd? Wat als blijkt
dat er tijdens het behandeltraject toch meer zorg nodig is dan vooraf ingeschat?
De Trajectbemiddelaar binnen Kind&Jeugd houdt zich bezig met dit soort vraagstukken.
Werkzaamheden zijn o.a. het verrichten van intakes/kennismakingen, het inzetten van trajecten en het
tot stand laten komen van de behandeling. Het onderhouden van contacten met o.a. de jeugd en
gezinsteams, samenwerkingspartners en gemeenten . Het aanspreekpunt zijn voor het cliëntsysteem
tijdens het gehele begeleiding en behandelingstraject. Het bewerkstelligen van een goede aansluiting
tussen verschillende behandelfases bij door- en terugplaatsing.
Enkele taken en verantwoordelijkheden binnen deze functie:
- informeert cliëntsystemen en geeft voorlichting over het aanbod van Ipse de Bruggen;
- geeft voorlichting, advies en ondersteuning inzake de begeleiding en behandeling van de cliënt en
mogelijke (vervolg)trajecten;
- draagt zorg voor de screening eventueel in samenwerking met de behandelcoördinator bij
enkelvoudige niet complexe hulpvragen en ondersteunt de behandelcoördinator bij screening van
complexe hulpvragen;
- onderzoekt in overleg met ouders en externe partijen welke zorg nodig is voor de cliënt, stelt de
hulpvraag vast en legt dit voor aan de behandelcoördinator;
- Draagt zorg voor de aanvraag van passende financiering en bewaakt de financiering van lopende
trajecten door toe te zien op een geldige indicatie/beschikking. Onderneemt, indien nodig, actie
om een geldige indicatie/beschikking te houden of krijgen.
Spreekt dit jou aan? Dan is een plek als stagiair(e) binnen trajectbemiddeling misschien iets voor jou!
Naast een plek op een groep binnen het behandelcentrum, loop je een half jaar één dag in de week
mee met een trajectbemiddelaar binnen regio Rijnmond en maak je kennis met een mooi onderdeel
binnen de organisatie waardoor behandeling mogelijk is.

De Vlieger: jonge onderwijs zorggroep:
Een intensieve begeleidingsgroep met kinderen in de leeftijd van 4 t/m (ongeveer) 7 jaar met ASS en
aanverwante problematiek. De nadruk ligt op het toeerken naar onderwijs/zorg met veel aandacht
voor gedrag.
Kikker : onderwijs/zorggroep
Een intensieve begeleidingsgroep met kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar met ASS en
aanverwante problematiek. De nadruk ligt op onderwijs/zorg, met veel aandacht voor gedrag.
De Boomhut: Jonge beleef/ontwikkelgroep:
De kinderen in deze groep hebben nog veel leermogelijkheden, maar lijken allemaal beter te passen
binnen een behandel setting. De kinderen uit deze groep stromen meestal door naar de groep Villa.
Villa: beleef/ontwikkelgroep:
De kinderen binnen deze groep hebben allemaal nog leermogelijkheden, maar passen beter binnen
een behandelsetting. De kinderen stromen vanuit deze groep door naar tienergroepen in Schiedam.
De Tijgers
Deze groep bevindt zich op de locatie Kamerlingh Onneslaan (gevestigd in het pand van Enver) Dit is
een schoolvoorbereidende groep. Hierin worden kinderen geplaatst waarvan de verwachting is dat zij

door zullen stromen richting ZMLK onderwijs. De nadruk ligt hier daarom vooral op het bieden van
schoolvoorbereidende activiteiten, zindelijkheidstraining enz…
De Tornado:
Deze groep bevindt zich op onze buitenlocatie in Schiedam.
De jongeren in deze groep hebben de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Deze groep heeft intensieve
begeleiding nodig, en bestaat daarom uit 5 cliënten. De cliënten hebben naast hun verstandelijke
beperking veelal ook een stoornis in het autistisch spectrum. De cliënten vertonen moeilijk
verstaanbaar gedrag.
In het behandelcentrum kind & Jeugd wordt door de (groeps)begeleiders samengewerkt met de
volgende behandelaren: Arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG), Gedragskundige: GZpsycholoog/orthopedagoog, Systeemtherapeut, Cognitieve gedragstherapeut, Psychomotorische
therapeut, Speltherapeut, Paramedische therapeuten (fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut,
diëtist), Ambulante begeleiders.
Als stagiair van het behandelcentrum moet je allereerst affiniteit met de doelgroep hebben:
Kinderen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Je moet het een uitdaging
vinden om de kinderen te begeleiden in hun dagelijkse activiteiten, en te stimuleren in hun
ontwikkeling op alle gebieden aan de hand van de individuele doelen. Verder is het van belang dat je
een proactieve, respectvolle houding hebt, dat je kan samenwerken, dat je durft te experimenteren
en dat je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Stagevergoeding: je krijgt een stagevergoeding volgens de cao Gehandicaptenzorg.
Sollicitatieproces: Solliciteren kan vanaf 18 februari tot 12 maart. Plaats je motivatiebrief met CV in
b3-net.
De gesprekken vinden plaats van 12 maart tot 6 april.
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