
 

  

Orthopedagoog 
Weet jij als geen ander de cliënt in zijn kracht te zetten? Ga je gemakkelijk de dialoog aan met zowel 
cliënten, mantelzorg als medewerkers? Wil jij je graag hard maken om cliënten de regie over hun eigen 
te leven te laten behouden en ga je een uitdaging daarbij niet uit de weg? Zie je complexe casuïstiek als 
een uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wie zijn wij? 

Stichting 't Huus is een jonge groeiende organisatie voor mensen met een verstandelijke en/ of 
lichamelijke beperking. En deze groei opvolgen kunnen wij natuurlijk niet alleen!  

Aan huis en op diverse locaties in Zeeuws Vlaanderen bieden wij zorg en ondersteuning bij wonen en 
dagbesteding aan meer dan 50 kinderen, jongeren, volwassenen met een verstandelijke en of lichamelijke 
beperking. 

Stichting ’t Huus staat voor kleinschaligheid, cliënt gerichte zorg, persoonlijk contact en individuele 
aandacht. Zo kunnen onze cliënten een kwalitatief goed leven leiden dat is afgestemd op hun 
mogelijkheden, wensen en ambities.  

De functie:  

Als (beginnend) orthopedagoog voer je psychologisch/ orthopedagogisch onderzoek uit en behandel je 
cliënten met een verstandelijke beperking. Tevens begeleidt en adviseer je de teams bij de begeleiding 
van cliënten. Daarnaast signaleer je verbeterpunten en stimuleer je innovatie op het gebied van 
cliëntondersteuning en – behandeling.  

Wat ga je doen? 

• Adviseren en coachen van collega’s in de omgang met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag; 
• Aanvragen van herindicaties, meerzorg en consultatietrajecten bij externe partijen; 
• Beschrijvende diagnostiek uitvoeren ten behoeve van de beeldvorming van cliënten; 
• Overleg voeren met ouders/clientvertegenwoordigers, collega’s en externe betrokkenen rondom 

cliënten; 
• Uitzetten van de lijnen binnen de organisatie op zorginhoudelijk gebied, in samenwerking met 

zorgcoach en teamleiders; 
• Meedenken over dagprogramma’s, groepssamenstelling en dergelijke zaken op zowel 

dagbesteding als wonen; 
• Intake gesprekken voeren en een eventuele plaatsing coördineren, of doorverwijzen.  

Wat bieden wij?  

• Een parttime dienstverband van 16 uur per week; 
• Een zelfstandige en afwisselende baan; 
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg; 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

  



 

  

Wat vragen wij? 

• Je hebt bij voorkeur een afgeronde Academische opleiding op het gebied van orthopedagogiek; 
• Je hebt ervaring en/of affiniteit met het werken met mensen met een verstandelijke beperking; 
• Je hebt kennis van de problematiek van de doelgroep (w.o. ziektebeelden, syndromen, 

gedragsstoornissen en allerlei vormen van handicaps/beperkingen) 
• Je bent pro actief, zelfstandig en kan oplossingsgericht werken; 
• Je bent in het bezit van een VOG (deze kosten worden door ’t Huus vergoed); 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. 

Interesse? 
Mail dan je motivatie en CV naar solliciteren@stichtingthuus.nl. Voor vragen over de vacature kun je 
contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer 0114-850890 
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