Vacature voor Crisis gezinshuis(ouders) in het project Reset4All
Algemene introductie
Ben jij een stabiele, professionele opvoeder die stevig in zijn of haar schoenen staat? Zie je het opvoeden van
kinderen met complexe problemen als een uitdaging? Ben jij een opvoeder die niet loslaat, maar ‘vastpakt’? In
samenwerking met de zorgcombinatie; de Viersprong en Praktijk Memo, zijn wij op zoek naar gezinshuisouders
voor een crisisgezinshuis, in de regio West Brabant West.
Een crisisgezinshuis
Een crisisgezinshuis is een gezinshuis voor crisisopvang. De kinderen en jongeren (van 0 tot 18 jaar) die er
terecht kunnen, komen uit een situatie waar de problemen zo hoog zijn opgelopen dat
thuis wonen (even) niet meer mogelijk is. In deze situaties is het belangrijk dat er snel gehandeld
kan worden. “Wonen” in een crisisgezinshuis heeft dan ook een tijdelijk karakter. Binnen drie
weken is er een analyse gemaakt van de moeilijkheden en de krachten in de thuissituatie van het kind.
Daarnaast is er een plan opgesteld om met behulp van behandeling en/of begeleiding in de thuissituatie het
kind weer naar huis te laten gaan. Het eerste doel is gericht op het tot rust brengen en inzichtelijk maken van
de situatie, daarna wordt gekeken naar wat er nodig is om weer thuis te kunnen gaan wonen.
24 uur na de opname in het crisisgezinshuis is de zorg vanuit de Viersprong en/of Praktijk Memo in
samenspraak met jullie als gezinsouders en de jeugdprofessionals opgestart. Deze zorg leidt tot een
behandeling voor het hele systeem rondom het kind of de jongere.
Werken als gezinshuisouder
Gezinshuisouder zijn is geen gewone baan in de zorg. Je zorgt, eventueel samen met je partner, voor enkele
kinderen en jongeren met vaak een complexe orthopedagogische problematiek. Als gezinshuisouder ben je 24
uur per dag verantwoordelijk voor de opvoeding en behandeling van deze kinderen, waarbij de nadruk ligt op
observeren, begeleiden en stimuleren. Je werkt mee aan de verbetering van het gedrag van de jeugdigen, zoals
het stimuleren van sociale vaardigheden. Je helpt om balans te brengen in een situatie waarbij het evenwicht in
het leven van het kind ernstig verstoord is. In het crisisgezinshuis vinden de kinderen individuele aandacht en
rust, in een zo gewoon mogelijke omgeving. Als gezinshuisouder biedt je deze kinderen structuur, veiligheid en
geborgenheid. Hierbij werk je samen met o.a. de biologische ouders en het netwerk van het kind, onder
begeleiding van de behandelaar.
Naar aanleiding van het hulpverleningsplan wat wordt opgesteld volg je als gezinsouder de ontwikkeling van
het kind. Samen met de behandelaar bereid je de teruggang van het kind naar huis voor.
Wat vragen wij?
Als gezinshuisouder benader je kinderen op een positieve, evenwichtige en consequente wijze. Je bent in staat
je in te leven in wat een kind voelt en meemaakt. Je stemt je professioneel handelen af op de zorgvraag van
ieder kind. Je toont daarbij respect voor de eigenheid en autonomie van het kind en bent in staat het
ouderschap te ‘delen’ met biologische ouders en de behandelaar. Tenslotte werk je volgens het
hulpverleningsplan en reflecteer je systematisch op jouw eigen handelen, waarbij je continue op zoek gaat naar
mogelijkheden tot verbetering. Daarnaast werk je als zelfstandig ondernemer binnen de franchiseformule van
Gezinshuis.com.
Als gezinshuisouder:





sta je positief in het leven en je denk je veelal in oplossingen;
beschik je over doorzettingsvermogen, een goed inlevings- en acceptatievermogen en een hoge
betrokkenheid;
ben je creatief, stressbestendig en kun je improviseren;
weet je biologische ouders nadrukkelijk te betrekken;






kun je goed samenwerken met de collega’s van de Viersprong en Praktijk Memo;
ben je in het bezit van goede sociale en communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van
samenwerkingscontacten naast de genoemde;
sta je open voor begeleiding en/of coaching en kun je reflecteren op je eigen handelen;
beschik je over een zorg gerelateerde Mbo (minimaal niveau 4) of Hbo scholing (en/of ben je bereid
tot het volgen van een Hbo-opleiding).

Over de Viersprong en Praktijk Memo
De Viersprong
De Viersprong is een hoog specialistische instelling op het gebied van jongeren en volwassen met problemen in
de persoonlijkheid, het gedrag en het gezin. Zij bieden voornamelijk evidence based, intensieve
gezinsbehandelingen, outreachend en aan huis, voor jongeren met zeer grensoverschrijdend gedrag, jongeren
met seksueel grensoverschrijdend gedrag en gezinnen waarbij kindermishandeling en/of verwaarlozing
plaatsvindt. Daarnaast biedt de Viersprong specialistische curatieve interventies voor jongeren met
persoonlijkheidsstoornissen. De Viersprong is werkzaam in een groot deel van Nederland en heeft ruim
ervaring in werken met zorg arrangementen en andere zorgaanbieders.
Praktijk Memo
Praktijk Memo is een middelgrote zorgaanbieder in de Geestelijke ambulante gezondheidszorg. Met een breed
aanbod - alles onder één dak - en de combinatie van zorg aan kinderen, jeugd en volwassenen beschikken zij
over multidisciplinaire expertise voor de behandeling en begeleiding van psychiatrische stoornissen en
(complexe) relatie-, gezins- en opvoedingsproblemen. Het uitgangspunt daarbij is: één gezin, één plan. Door
het brede zorg aanbod zijn zij in staat om passende zorg arrangementen aan te bieden. Praktijk Memo is om
die reden de specialist in zorg arrangementen. De samenwerking met een crisisgezinshuis past in deze visie en
dit aanbod.
Geïnteresseerd?
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Gezinshuis.com via 0345 450253 of stuur een e-mail
naar info@gezinshuis.com. Je schriftelijke reactie met CV en motivatie ontvangen we graag via
info@gezinshuis.com. Vermeld daarbij om welke vacature het gaat.
De selectieprocedure start met een gesprek met onze accountmanager en directie, daarop volgen o.a. een
referentiecheck, VOG aanvraag, competentietest en het indienen van een ondernemersplan.

