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ERVARING

LINDA BORST

EEN SAAIE
WERKDAG?

“DOEN WAAR
JE GOED
IN BENT”

Die heb je niet bij de Gemiva-SVG Groep. Je doet namelijk elke dag
weer nieuwe ervaringen op. Want wie met mensen werkt, ontwikkelt
zichzelf én een ander. Of je nu werkt met mensen met een verstandelijke
of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of moeilijk
verstaanbaar gedrag. In deze folder en op de site vertellen Miranda,
Jaimy, Linda, Rahma en Brian over hun werkervaring bij Gemiva.
Ons motto is: Samen maken we

het verschil! Hiervoor gebruiken
wij vier kernwaarden: gastvrij,

betrokken, verantwoordelijk en
oplossingsgericht.

Linda werkte als stagiair

We krijgen hier veel

Uiteindelijk vond ze

één van de cliënten

op verschillende locaties.

“IK KIJK
NAAR WAT
KINDEREN
WEL
KUNNEN”

Locatie:
kinderdagcentrum
Doelgroep:
kinderen met een
beperking

Miranda vindt het geweldig om met
kinderen te werken. Daarom werkt

ze als persoonlijk begeleider op

alleen maar potjes.

een kinderdagcentrum. “Ik voel

als persoonlijk begeleider

complete boomstammen

groeien en als ik kan bijdragen

BESTE
WERKGEVER

Locatie:
boerderij,
dagbesteding

ernstig verstandelijke

vinden het knap dat we dit

dan vooruit zie gaan, vind ik het

zijn eerlijk en puur. Ik vind

Gemiva kon ik een extra

Gemiva kunnen ontwikkelen als

werkgever die uitstekend scoort op

Doelgroep:
mensen met
een ernstig
verstandelijke
beperking

ik in het dagelijks leven

hier doen waar ik goed

een methodiek waarmee je vooral

Gemiva-SVG Groep is een

bevlogenheid, betrokkenheid en

tevredenheid. Mede daarom zijn we
uitgeroepen tot Beste Werkgever.

haar droombaan op de

voor elkaar. Eerst beplakte

MIRANDA GOUW

boerderij. Daar werkt ze

van mensen met een

beperking. “De cliënten

dat bijzonder. Dat kom

niet vaak tegen. Op de

boerderij heerst een rust

waardoor cliënten echt tot

hun recht komen.

Daarna zaagden we

doormidden. Mensen

bereikt hebben. En dankzij

opleiding volgen. Ik kan
in ben. En dat geldt ook

voor de cliënten.”

me voldaan als ik de kinderen zie

aan hun ontwikkeling. Dat ik ze
allermooiste. Zelf heb ik me bij

coach van de ABA-methode. Dat is
kijkt naar wat kinderen wel kunnen.

Laatst heeft één van de kinderen

bereikt dat hij zelf met fotoplaatjes

zijn broodbeleg kan uitkiezen.”

ONTWIKKEL
EEN ANDER
ONTWIKKEL
JEZELF

JAIMY VAN DER LOUW

BRIAN PRONK

“IEDEREEN KAN
ZICHZELF ZIJN”

“IK STA ALTIJD
OP SCHERP”

Locatie:
sportlocatie

Jaimy werkt als bewegingsagoog
en persoonlijk begeleider met

cliënten met moeilijk

Doelgroep:
mensen met niet-aangeboren
hersenletsel

hersenletsel. “De gevolgen van een

Eerst als invalkracht, nu als

Brian Pronk werkt met

mensen met niet-aangeboren

verstaanbaar gedrag.

herseninfarct pakken voor iedereen

fysiotherapeuten. Ik krijg ruimte en

steun om dit soort dingen zelf uit te

zoeken. In ons team heeft iedereen

een andere specialiteit. Ik heb een

sportopleiding gedaan, mijn collega’s

een zorg- of welzijnsopleiding.

We kunnen elkaar goed aanvullen.

Bovendien is het altijd erg gezellig.”

Doelgroep:
cliënten met
moeilijk
verstaanbaar
gedrag

Doelgroep:
verstandelijke beperking

aan de slag als invalkracht bij een

dagbestedingslocatie voor mensen
met een verstandelijke beperking.

“Deze baan kan ik ideaal combineren

gedrag probeer ik altijd

dat de cliënten zoveel mogelijk zelf

of ik weer een nieuwe

voorkomen. En chillen

op de i. Mensen met een verstandelijke

Bijvoorbeeld een filmpje

wat ze zeggen. Ik probeer er altijd voor

opleidingen. Ik twijfelde

samenwerkingen, bijvoorbeeld met

Ik pas de activiteiten aan

de cliënt. Gespannen
zoveel mogelijk te

opleiding wilde volgen.

op de woning kan ook!

kon ik wel meteen starten

kijken. Als zoiets leuks

Ondanks mijn nul ervaring
als invalkracht. Al na drie
maanden wist ik dat ik

de opleiding wilde doen.

Gemiva betaalt de studie
en ik krijg salaris. Als je
met deze doelgroep

lukt zonder spanning en

problemen, dan is mijn
werkdag geslaagd.”

IETS VOOR JOU?
KIJK DAN OP
WERKENBIJGEMIVA.NL

Rahma liep stage en kon daarna

keuzes gemaakt met

iedereen zichzelf kan zijn en zich

Locatie:
woonlocatie,
dagbesteding

het voor mij spannend.

Locatie:
atelier, bakkerij

op de draagkracht van

had ik al zoveel verkeerde

kan ontwikkelen. Ook zoek ik naar

scherp staan. Dat houdt

“IK KAN DEZE BAAN
IDEAAL COMBINEREN”

leerling. Brian: “Hiervoor

anders uit. Mijn uitdaging is om

een activiteit te bedenken waarbij

werkt, moet je altijd op

RAHMA MIMOUNI

met het moederschap. Ik zorg ervoor

Gemiva is een organisatie met 4500 cliënten,
3000 medewerkers en 1500 vrijwilligers.
Wij zijn er voor mensen die zorg of
ondersteuning nodig hebben door een
handicap, chronische ziekte of
andere beperking.

doen. Als het nodig is zet ik de puntjes
beperking zijn puur. Ze menen echt

te zorgen dat zij trots en tevreden zijn

met wat ze hebben gedaan. Deze baan

geeft mij dan ook veel voldoening.
Ik kan Gemiva zeker aanbevelen

als werkgever.”

HIJ AAN DE BAK
JIJ AAN DE BAK

