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EEN WEEK ALS FLEXWERKER.
EMMY & TIJL
Wij zijn Emmy en Tijl, sinds kort zijn wij vanuit onze stage bij Grijp doorgestoomd als flexwerkers 
in de flexpool. Alle kanten van het jeugdwerk komen voorbij in ons werk. De ene dag tussen de 
kinderen en de andere dag tussen de jongvolwassenen. Voor ons ook de ultieme plek om onszelf te 
ontwikkelen.

In onze werkweek ziet elke dag er anders uit. Zoals we net aangaven ben je in een werkweek met 
verschillende doelgroepen aan het werk. Dit maakt dan ook dat je je elke dag op een andere manier 
inzet als pedagogisch hulpverlener. Je past je begeleidingsvorm aan, aan de doelgroep. Zo ben je 
bijvoorbeeld bij Groei (zorgonderwijs) veel een-op-een aan het werk met jeugd tot 16 jaar en op 
het participatiecentrum in groepsverband met jongvolwassenen. Deze variatie in werk en werkplek 
zorgt er dan ook voor dat we met veel collega’s samenwerken. Door het contact met meerdere 
zorgprofessionals zien we verschillende visies en werkwijzen van collega’s, die wij weer mee kunnen 
nemen in ons eigen werk. 
Op maandag van 09:00 tot 15:00 begeleid Tijl een jongen van 12 jaar: ‘In de ochtend haal ik hem 
op en rijden we samen naar locatie Meijel. Tijdens de autorit hebben we het over hoe zijn weekend 
is geweest en hoe hij zich voelt. Door dit gesprek probeer ik in te schatten hoe het met hem gaat en 
hoe we deze dag moeten gaan vormgeven. Bij aankomst beginnen we met het doornemen van de 
dagplanning. Wanneer iedereen aanwezig is starten we de dag met wandeling. 
Na de wandeling hebben we een gezamenlijke pauze en spelen we nog met z’n allen buiten. 
Daarna heeft het grootste gedeelte van de groep schoolwerk, waaronder de jongen die ik begeleid. 
Hij gaat zelfstandig aan de slag en stelt vragen wanneer hij ondersteuning nodig heeft. Tijdens zijn 
schoolwerk heeft hij moeite met concentreren. Op deze momenten ben ik er voor hem om zijn focus 
terug te leggen bij zijn schoolwerk. Na het schoolwerk hebben we buiten een groepsactiviteit. In 
overleg wordt deze bepaald. Tijdens deze activiteit stimuleren we de samenwerking en het omgaan 
met winst en verlies. Tijdens de lunch krijgen we een maaltijd bereid door andere jongeren. Elke 
week mag iemand de lunch verzorgen met begeleiding. Hierbij leren ze werken aan verschillende 
executieve vaardigheden. Aan het einde van de dag sluiten we altijd af met een ontspannende 
activiteit naar keuze zodat ieder op zijn eigen manier kan afschakelen.’ 

Dinsdag werkt Emmy van 09:00 tot 15:00 op het participatiecentrum: ‘Hier sta ik op de groep 
waar ik samen met de jongeren bezig ben met hun schoolwerk of toewerken naar werk. Ik help een 

jongen met zijn cv opstellen voor een sollicitatie. Anderen zijn zelfstandig aan het werk met sorteren 
van kleding voor de kledingbank als werktaak. Daarna voer ik een gesprek met een jongen die niet 
lekker in zijn vel zit. Hij heeft slecht geslapen en er speelt veel in zijn hoofd. Samen schrijven we uit 
wat er in zijn hoofd zit en verzetten we zijn gedachten naar iets positiefs. In de middag doen we een 
groepsactiviteit. 
We spelen een potje voetbal en trefbal. Hierin heeft ieder zijn eigen doelen. De een ervaart om 
meer samen te werken de andere leert ervan doordat hij zijn geduld moet bewaren.’

Donderdagavond begeleidt Tijl de jongeren van wonen in Panningen: ‘Om 15:30 begint mijn 
woondienst. Ik start met een praatje met alle bewoners om te vragen hoe hun dag was en of ze al 
bedacht hebben wat ze gaan koken. Tijdens de woondiensten kook ik elke keer met iemand samen. 
Zo krijg ik inzicht in hun praktische vaardigheden en leer ik hen nieuwe vaardigheden aan wanneer 
nodig. In de avond budgeteer ik met verschillende bewoners. Hier kijken we samen naar hun 
uitgaves van de afgelopen week waarbij er aandacht is voor budgetbeheer en gezonde voeding. 
Door naast een jongere te gaan staan bij huishoudelijke taken die ze nog niet eerder hebben 
gedaan stimuleer ik hen op hun zelfredzaamheid, zodat ze uiteindelijk uit kunnen stromen naar een 
eigen woning.’

In het weekend helpt Emmy mee bij het logeerweekend: ‘Het groene logeerweekend begint op 
vrijdagmiddag om 16:00 en bestaat uit kinderen tussen de 7 en 12 jaar. In dit weekend werken 
kinderen aan hun sociale doelen en hebben ouders en brusjes even de ruimte om tot rust te komen. 
In de avond spelen we met de hele groep tikkertje op het grote veld. Iedereen doet mee en onder 
de pauze praten we over onze lievelingsdieren. Het spel veranderd in dierentuin tikkertje, er wordt 
veel gelachen. Daarna gaan alle kinderen op volgorde van leeftijd naar bed. Ik stuur hen aan en 
ondersteun bij het naar bed gaan waar nodig. Op zaterdag gaan we met de hele groep naar het 
bos. Hier bouwen we hutten en spelen we verstoppertje. In de avond eten we frietjes voor iemands 
verjaardag. We maken er een feestje van door te eten zonder borden. Saus en friet op de tafel. 
Daarna samen opruimen, ieder z’n eigen taak. In de avond een filmavond met heel veel kussens en 
dekens. Gesprekjes over thuis en hoe ze het weekend ervaren. Op zondag ruimen we met z’n alle 
op. Halen de bedden af en iedereen mag nog vrij spelen. Daarna brengen we alle kinderen naar 
huis.’



het leven.

Vacature Flexwerker 

Wie zijn wij: 
Grijp het leven is een zorgorganisatie voor kinderen, jeugdigen en (jong)volwassen met leer-, ontwikkel- en/of 

gedragsproblematiek. We bieden ambulante begeleiding, groepsbegeleiding, woonbegeleiding en begeleiding 

bij (dreigend) schooluitval (GROEI-trajecten). 

Ons werkgebied is Noord Limburg, Midden Limburg en Zuidoost Brabant. We begeleiden thuis, op school of op 

onze locaties in Meijel en Panningen. In deze regio’s werken we intensief samen met andere zorgaanbieders en 

onderwijs.

We werken volgens het principe van zorg op maat en proberen door middel van flexibiliteit en expertise zo goed 

mogelijk aan te sluiten bij iedere hulpvraag. We stimuleren lef en ondernemer-schap en bieden mensen met een 

hulpvraag en hun omgeving grip en perspectief op hun toekomst zodat ze het leven weer kunnen grijpen.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar Flexwerkers (oproep contract)

Wat ga je doen?
Als flexwerker kom je te werken binnen alle onderdelen van Grijp het leven.

Zowel binnen zorg-onderwijs waarbij je o.a. jeugdigen begeleidt in hun algemene dagelijkse ontwikkeling en hen 

ondersteunt bij het onderwijs (leerstof uitleggen, helpen met huiswerk), als bij het participatiecentrum waarbij de 

focus ligt op het herstellen van en/of vergroten van de veerkracht en zelfredzaamheid van de cliënt.

Ook kun je ingepland worden bij het logeerweekend waarbij je de jeugdigen begeleidt tijdens het logeren op 

locatie om ouders/verzorgers te ontlasten.

Of draai je avond of slaapdiensten mee op een van onze woongroepen.

Je komt te werken in een regio die volop in ontwikkeling is en waarin Grijp het leven de komende jaren een 

zinvolle bijdrage wil leveren om kinderen, jeugdigen en (jong)volwassenen te leren hun eigen plaats in de 

samenleving (weer) in te nemen. 

Behalve het werken met de jeugdigen/jong volwassenen behoort het voeren van overleg met ouders/verzorgers 

en collega’s ook tot jouw takenpakket. De organisatie van het werk vraagt om het schrijven van concrete 

rapportages, het opstellen van dagstructuren en zorgplannen.

Je hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding (SPW, Maatschappelijk werk, Onderwijsassistente of 

vergelijkbaar) of zit in je 4de jaar HBO of hebt je HBO afgerond. Je hebt ervaring met groepsdynamiek en 



het leven.

affiniteit met jeugdigen met leer-, ontwikkel- en/of gedragsproblematiek en hun (sociale) netwerk. Je bent 

proactief, kan zelfstandig werken, een creatieve denker, oplossingsgericht, positief ingesteld en je kunt rust en 

structuur bieden. 

Wie zoeken wij?
 - Een ambitieuze, zelfstandige en flexibele zorgprofessional met minimaal een afgeronde MBO opleiding   

  (SPW, Maatschappelijk werk enz);

 - Iemand die ervaring heeft met groepsdynamiek en affiniteit met jeugdigen met leer-, ontwikkel- en/of   

  gedragsproblematiek en hun (sociale) netwerk;

 - Iemand die proactief is, oplossingsgericht, een creatieve denker en die rust en structuur kan bieden;

 - Iemand die flexibel is in uren en dagen en het niet erg vindt om overdag, in de avond, ’s nachts of in het   

  weekend te werken;

 - Flexibiliteit in taken. Daar je binnen alle afdelingen te werken komt, vergt dit veel van je inlevings- en    

  aanpassingsvermogen;

 - Bij in dienst treden vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Waarom zou je bij ons willen werken:
 - Hou je van veelzijdigheid ? Dan is deze functie absoluut interessant voor jou;

 - Je kunt een zinvolle bijdrage leveren aan het toekomstperspectief en kwaliteit van leven van kinderen,  

    jongeren of (jong)volwassenen die het nu (even) moeilijk hebben;

 - Omdat je op oproepbasis werkt heb je veel vrijheid (uren en dagen gaan altijd in overleg);

 - Je krijgt veel verantwoordelijkheid om het werk naar eigen inzicht en deskundigheid uit te voeren;

 - Je arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Sociaal Werk;

 - Je komt te werken in een organisatie die veel waarde hecht aan het blijven ontwikkelen van haar     

  medewerkers en daarom volop (interne) opleidingsmogelijkheden biedt;

 - Je komt te werken in een dynamische werkomgeving waar ruimte is voor eigen ideeën en initiatief.

 - Je hebt de ruimte om te oriënteren en ontwikkelen waarna er op termijn mogelijkheden zijn voor uren   

  op contract.

Solliciteren ?
Direct solliciteren? Mail dan uiterlijk 17 april aanstaande een motivatie en je C.V. naar info@grijphetleven.nl 

Heb je nog vragen bel dan gerust met 0637198224


