
 

 

  

“Een optimale 
samenwerking met 
uitdagende vraag- 
stukken.” 
 

  

 

Een professional  
aan het woord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Sinds mei 2016 ben ik werkzaam voor een van de Jeugdteams in de gemeente 
Zaanstad. Ik bekleed hier twee functies. De ene helft van de tijd functioneer ik als 
indicatiemedewerker en de andere helft van de tijd als orthopedagoog.  
 
Als indicatiemedewerker houd ik mij bezig met PGB- en ZIN-aanvragen voor kinderen 
en jongeren, door middel van het afleggen van huisbezoeken bij gezinnen en het 
indicatieproces af te handelen. Wanneer er meer nodig is in een gezin, help ik mee een 
oplossing te vinden. Als orthopedagoog verricht ik diagnostiek bij kinderen en jongeren 
tussen de 0 en 23 jaar.  
 
Hierbij gaat het Jeugdteam systeemgericht te werk. Met name de variatie in de 
werkzaamheden maakt het werk ontzettend leuk en uitdagend. Dit komt mede door 
mijn twee verschillende functies, maar ook door de brede doelgroep. De leeftijdspanne 
is erg wijd, maar ook de verschillende vragen van gezinnen en vormen van problematiek 
lopen erg uiteen.  
 
Denk hierbij aan gezinnen die te maken hebben met gedrags- of emotionele problemen, 
verstandelijke beperkingen en/of opvoedingsvraagstukken etc. Elke keer weer heb je te 
maken met iets anders en iets nieuws. Binnen het Jeugdteam zijn veel mensen 
werkzaam met verschillende expertises en achtergronden, waardoor je makkelijk met 
iemand kan sparren als je ergens tegenaan loopt. Het Jeugdteam is nog vol op in 
ontwikkeling en krijgt er steeds meer taken bij. Dat maakt dat je nauw samenwerkt met 
je collega’s , steeds weer te maken krijgt met nieuwe vraagstukken en ook samen met 
elkaar een oplossing tracht te vinden. Erg leerzaam dus! 
 
Inmiddels is dit mijn derde project via GrowWork. Het fijne is dat je bij GrowWork je 
eigen voorkeuren kan aangeven. Van het begin af aan hebben zij met me meegekeken 
naar en meegedacht over wat het beste bij me zou passen. Op die manier kom je steeds 
een stapje verder en blijf je uitdaging vinden in werk wat je leuk vindt.  
 
Ook tijdens een projectdetachering wordt in de gaten gehouden hoe het gaat en 
meegedacht over wat er eventueel beter zou kunnen.” 
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Professional GrowWork 
 

 


