Ervaringsverhaal van Gabi Klerx
Gabi is werkzaam als gedragskundige binnen Intensieve Behandeling en direct na het afronden van
haar masteropleiding Psychologie bij Amarant gestart in een werkervaringsfunctie. Ze werkt met veel
plezier met deze doelgroep. Dit doet ze onder begeleiding van een behandelaar, haar werkbegeleider.
Gabi is betrokken bij een woongroep voor cliënten met een lichtverstandelijke beperking met
bijkomende psychiatrische- forensische- en gedragsproblematiek. Veel voorkomende
problematieken betreffen cliënten met hechtingsproblemen, een jonge sociaal emotionele
ontwikkeling, trauma, autisme en gedragsproblemen met agressie.
Aan de start van haar leer- werktraject heeft Gabi zich verdiept in het leren kennen van de cliënten,
hun levensverhaal en de huidige problematiek. Meekijken op woongroepen, bijwonen van afspraken
met haar werkbegeleider en een ervaren Orthopedagoog Generalis was hier onderdeel van. Ook
besprekingen van behandelplannen, team-overleggen, gesprekjes met cliënten van de groep, en
multidisciplinaire overleg maken hiervan onderdeel uit.
Na enkele maanden mocht Gabi zelf de leiding nemen (onder supervisie) tijdens planbesprekingen,
waarna ze dit uiteindelijk zelfstandig ging uitvoeren. Stap voor stap heeft ze enkele cliënten
overgenomen van haar werkbegeleider.
Inmiddels heeft Gabi de helft van de cliënten onder haar hoede. Naast de zorg van cliënten heb je als
behandelaar ook te maken met teamgerichte processen. Vragen als ‘Wat hebben jullie als team
nodig om positief te blijven wanneer ingezette methoden niet lijken te helpen? Moeten we de
begeleidingsstijl omtrent deze cliënt bijstellen, en wat hebben jullie als team hiervoor nodig?’ zijn
afgelopen jaar gesteld.
Gabi spreekt haar werkbegeleider regelmatig over de woning waar ze samen verantwoordelijk voor
zijn. Zij weten elkaar altijd te vinden en met vragen of bij ingewikkelde situaties kan Gabi altijd bij
haar werkbegeleider of bij collega behandelaren terecht om even te sparren.
Gabi geeft aan dat ze afgelopen halfjaar ontzettend veel heeft mogen leren over de doelgroep, de
verschillende complexe problematieken, het aannemen van een meer leidende rol richting het team
en het dragen van een grote verantwoordelijkheid. Ze is blij dat ze de kans van Amarant heeft
gekregen om middels een leer-werktraject de functie goed te leren kennen en ervaring op te doen
met de doelgroep.
“Elke dag geniet ik opnieuw van mijn cliënten en het werk dat ik voor ze doe én in de fijne en
gezellige teams waar ik deel van uitmaak. Het volgen van dit leer- werktraject binnen deze
interessante en leuke doelgroep raad ik zeker aan!”

