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EEN DAG MET PSYCHOMOTORISCHE THERAPEUT 
CHRISTY
Hoi, mijn naam is Christy en ik werk als psychomotorisch therapeut bij Grijp, het leven. 
Naast mijn werk als psychomotorisch therapeut heb ik ook nog enkele ambulante casussen 
en een casus in het GROEI-traject. 

Mijn werkweek is altijd erg afwisselend. Mijn PMT-casussen staan wel op vaste tijden 
ingepland in overleg met de scholen waar de kinderen zitten. Ik mag hier namelijk gebruik 
maken van de gymzaal of speelzaal. Een ochtend PMT kan er als volgt uit zien:

 Eerst zie ik een jongen van 10 jaar oud met wie ik werk aan zijn concentratie en focus. 
Vandaag hebben we een free-run parcours gemaakt, waarbij de uitdaging voor hem 
zit in het uitwerken van een plan en dit stapsgewijs uitvoeren. De tweede jongen die ik 
zie komt samen met 3 klasgenootjes. Hij is bij Grijp aangemeld om hulp te krijgen in zijn 
emotieregulatie, waarbij hij de meeste last ervaart van woedeuitbarstingen in het contact 
met leeftijdsgenootjes. We hebben al een hele tijd individueel gewerkt, en vandaag 
gaan we oefenen met het toepassen van wat hij heeft geleerd. de laatste sessie van deze 
ochtend is een creatieve; met papier en stiften werk ik samen met een jongen van 11 een 
stappenplan uit. Volgend jaar gaat hij naar de middelbare school, dat is erg spannend voor 
hem. In sociale situaties raakt hij snel gespannen en kan hij moeilijk zijn grenzen aangeven 
of uit de situatie stappen. Om hem houvast te geven maken we een visuele handleiding 
waarin we lichaamssignalen beeldend maken, met vervolgens een keuzepad hoe hij dan 
kan handelen wanneer hij deze waarneemt. Ik sluit de ochtend af door nog even bij een juf 
van een van de jongens binnen te lopen om terugkoppeling te geven over de sessie deze 
ochtend. 

Buiten basisscholen geeft ik ook PMT aan een aantal jongeren die begeleid wonen in 
Panningen bij Grijp. In de PMT kelder kan ik gebruik maken van sportmaterialen, hebben 
we een bokszak en bokshandschoenen voor wanneer iemand zijn frustratie kwijt moet. 

Ook ga ik geregeld met de jongeren naar buiten om een rondje te lopen of rennen, een 
balletje te trappen of te basketballen. Aan het eind van mijn middag in Panningen zie ik 
nog een meid van 16 jaar oud. Met haar ben ik pas gestart en zijn we op een heel andere 
manier bezig, namelijk via dans en beweging. Ze danst zelf graag en op hoog niveau. 
Via dit medium wil ik haar uitdagen zichzelf meer te laten zien en te uiten, iets dat ze in 
het dagelijks leven erg moeilijk vind. Het is een spannende sessie voor ons allebei, maar 
we sluiten gezellig af met een gesprekje en hebben er allebei vertrouwen in dat dit gaat 
werken!

Twee ochtenden in de week werk ik in een casus binnen het GROEI-traject. Dit is bedoeld 
voor kinderen en jongeren die in het onderwijs vastlopen of uitstromen. Ik begeleid een 
jongetje van 5 in de klas. Ons doel is om hem praktische handvaten en veiligheid te bieden, 
zodat hij uiteindelijk zelfstandig in het regulier onderwijs kan functioneren. Kringmomenten 
zijn onoverzichtelijk voor deze jongen, dus bied ik hem hier veel nabijheid en non-verbale 
sturing. Wanneer de kring voorbij is mogen de kinderen een werkje kiezen. Na enkele 
maanden begeleiding lukt het om zelfstandig een werkje te kiezen, dit uit te voeren en 
vervolgens ook zelf weer op te ruimen. Dit zijn de mooie momenten waarin ik zie dat deze 
jongen een groei heeft doorgemaakt en stappen aan het zetten is!

Naast alle afspraken met cliënten zorg ik dat ik voldoende tijd over hou voor het inplannen 
van evaluatiegsprekken, overleg met collega’s en rapporteren.

Gedurende de week zie ik veel verschillende kinderen en jongeren met elk hun eigen 
doelen, uitdagingen en kwaliteiten. Dat maakt dat ik elke keer weer actief mag nadenken 
over hoe ik het beste bij diegene kan aansluiten en wat zij nodig hebben. Dit maakt mijn 
werk uitdagend en afwisselend. Waar ik mijn clienten uitdaag om te ontwikkelen, doe ik dat 
ook bij mijzelf.
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Vacature Psycho Motorisch Therapeut

Wie zijn wij?
Grijp, Het Leven is een organisatie die gespecialiseerd is in het bieden van opvang, begeleiding en 

behandeling aan kinderen en (jong) volwassenen met leer-, gedrags, psychosociale en psychiatrische 

problemen.

Ons doel is dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen, meedoet en erbij hoort. Ook mensen die 

iets speciaals nodig hebben. We creëren we een veilige leeromgeving en ontwikkelkansen op alle 

levensgebieden zodat ze zichzelf kunnen zijn, de ruimte en mogelijkheden krijgen om tot hun recht te komen 

en het beste uit zichzelf te halen. Grijp het leven!

We zijn een jonge dynamische organisatie. ‘Betrokkenheid’ beschouwen wij als een werkwoord en een 

van onze belangrijkste kernwaarden. Dit uit zich niet alleen in onze werkwijze met de doelgroep maar ook 

intern met elkaar. Want alleen als we écht betrokken zijn en elkaar écht serieus nemen, zullen we samen 

vooruitgang voor elkaar krijgen. We zetten ons intensief in om de ontwikkeling van onze doelgroep, 

medewerkers en organisatie te stimuleren door ontwikkelruimte te bieden en deze samen aan te grijpen. We 

werken met veel ambitie, zijn gedreven en hebben passie voor ons vak.

Goede zorg valt en staat met de juiste mensen. Kracht van onze organisatie zijn onze medewerkers met hun 

kernwaarden. Zonder medewerkers, geen Grijp!

Wij vragen:
Voor ons behandelteam zijn we op zoek naar een collega PMT-er die ons team komt versterken.

Wij vragen:

 - Afgeronde opleiding tot Psycho Motorisch Therapeut.

 - Beschikbaarheid op korte termijn.

 - Woonachtig in of nabij onze werkregio (Noord & Midden-Limburg en Zuid-Oost Brabant).

 - Je beschikt bij voorkeur over een SKJ-registratie.

 - Je beschikt over een rijbewijs en een auto.

 - Je hebt geen nine-till-five mentaliteit

 - Je bent een ondernemende houding waarbij je betrokken en gedreven bent om het beste uit jezelf,
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    anderen en situaties te halen.

 - Je bent oplossingsgericht, kijkt verder waar andere stoppen en vastlopen, en waar nodig kun je 

   out-of-the-box denken en werken

 - Je bent zelfstandig en in staat om zelf de verbinding op te zoeken met onze doelgroep, 

   collega’s en andere betrokken zorginstanties.

 - Je bent in staat om te schakelen en koers te houden in een dynamische organisatie.

 - Je staat voor je vak en wil een bijdrage leveren aan ons gezamenlijk doel.

Wij bieden:
Een baan waarin je vrijheid en verantwoordelijkheid ervaart om het werk naar eigen inzicht en 

deskundigheid uit te voeren.

 - Een dynamische werkplek waar veel aandacht en begeleiding is voor jouw professionele 

   en persoonlijke ontwikkeling.

 - Een werkplek om op korte termijn te starten, waarna vanuit afstemming uitgebreid kan worden.

 - De mogelijkheid om de werkzaamheden van PMT-er te combineren met ambulante 

   (systeem)begeleiding en/of groepsbegeleiding.

 - De mogelijkheid om deel te worden van het STAP-team, die psycho-fysieke trainingen aanbieden aan   

   jeugdigen omtrent diverse sociaal-emotionele thema’s.

 - Een salaris gebaseerd op CAO Sociaal werk, schaal afhankelijk van werkzaamheden en ervaring.


