
Functiebeschrijving Flexwerker   
  
Zie jij jezelf als dé nieuwe flexwerker van Samen Top? Dan zijn we op zoek naar jou!   
Lees snel verder!  
  

De organisatie Samen Top  
Visie   
Samen Top ziet dat mensen met een verstandelijke beperking behoefte hebben aan   
ontplooiing op de arbeidsmarkt, maar daarbij geen gelijke kansen krijgen.  
  
Missie  
Samen Top creëert kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een verstandelijke beperking  
  
Kernovertuiging  
Wij zien jou!  
  
Strategische Pijlers  

• Hoe creëert Samen Top kansen op de arbeidsmarkt?   
• Door op een positieve en proactieve manier de arbeidsmarkt beïnvloeden  
• Door inzet van deskundige begeleiding  
• Door op creatieve en innovatieve manier om te gaan met bestaande wetgeving  

Kernwaarden Samen Top  
• Gezien worden  
• Veilig zijn  
• Uitdagend  

Diensten van Samen Top   
• Dagbesteding bij reguliere werkgevers in groepen (altijd met begeleider van ST)  
• Oriënteren op beroepskeuze  
• Leer- werkplekken bij reguliere werkgevers  
• Brancheopleidingen in groepsverband (groen, logistiek en facilitair) voor 
dagbesteding  

Enkele kengetallen  
• 90 jongeren in dagbesteding  
• 4 jongeren in beschut werk  
• Ruim 35 reguliere organisaties en bedrijven (werkplekken voor dagbesteding)  
• 17 fte personeel  
• Gestart in 2014  

  

De werkomgeving  
Samen Top maakt het dus mogelijk voor mensen met een beperking om mee te kunnen doen op de 
reguliere arbeidsmarkt. Dat kan zowel op basis van dagbesteding of op basis van jobcoach, om door 
te groeien naar een (deels) betaalde baan. Als flexer ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van 
groepen (dagbesteding) bij reguliere werkplekken. Een groep bestaat uit mensen in de leeftijd van 15 
tot 50 jaar oud, die zich graag nuttig willen maken op werkplekken die zij zelf mogen kiezen. Samen 
Top heeft een samenwerking met meer dan 30 bedrijven, variërend van horeca tot tuincentra en van 
supermarkten tot ouderenzorg. Alle branches zijn vertegenwoordigd. Een flexer wisselt tussen deze 
werkplekken en is dus van alle markten thuis!  

  

De functie  
Een flexer ondersteunt cliënten (toppers) bij het uitvoeren van werkzaamheden op de verschillende 
werkplekken. De flexer is (samen met collega’s) verantwoordelijk voor het voorbereiden van de 



werkdag en een goed verloop van deze dag. De flexer staat in contact met (personeel van) de 
werkplek, kent de begeleidingsvraag van onze toppers en werk (op afstand) samen met zijn/ haar 
collega’s.  
  

Kerntaken en werkprocessen  
• Ondersteunt cliënten in het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden bij reguliere 
bedrijven  
• Motiveert cliënten om te werken   
• Kan omgaan met groepsdynamiek en verschillende ondersteuningsvragen  
• Onderhoud contact met de werkplekken op de dagelijks werkvloer  
• Werkt samen met collega’s (op afstand)   
• Reageert op onvoorziene situaties en kan hierop reflecteren  
• Evalueert en verbetert waar nodig.   

  

Kernkwaliteiten  
• Enthousiast en een beetje gek  
• Ondernemend  
• Initiatiefrijk  
• Flexibel  
• Kan zijn/ haar mannetje staan  
• Positief  
• Zelfstandig binnen een team  

  

Functie-eisen en voorwaarden  
• MBO 3 of 4 werk en denkniveau  
• Werkervaring is een pré   
• In bezit van rijbewijs en auto is een vereiste  

  

Salaris  
• Salaris conform CAO Gehandicaptenzorg – Functieschaal 30   

  
  

 


