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Overstappen naar de zorg: ‘Mijn beste besluit ooit!’
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Ze hadden allebei ander werk en al een ander diploma op zak, toch kozen ze na verloop van tijd voor een overstap naar
de zorg. Nu volgen studenten John Jansen (46) en Kim van Duijvenbode (27) een zorgopleiding bij Vivium. ‘Mijn beste
besluit ooit!’
‘Ik vond het altijd al leuk iets voor mensen te doen’,
legt Kim uit Almere uit. Ze koos daarom als jonkie
voor een opleiding horeca en toerisme. Na enkele
jaren werken, zag ze er weinig toekomst in. Een
vriendin, die bij Vivium werkt, wees haar op de
opleidingsmogelijkheden daar. ‘Veel praktijk, een
combinatie van werken en leren, en een betaalde
opleiding’, vat ze de redenen samen om de overstap
te wagen. In anderhalf jaar rondde ze versneld de
VIG/MZ-opleiding af. Nu is ze student-verpleegkunde.
‘Ze boden het aan’, lacht ze bescheiden over het
doorleren. ‘En ik wilde meer weten over ziektebeelden.’

Rouleren is bewust beleid bij Vivium om studenten een
brede kennismaking met de zorg te bieden. Daarom
startte Johns nieuwe opleiding met snuffelstages bij
verschillende typen zorgverlening, cliënten en locaties.
Kim begon bij Vivium Godelinde en voelde zich daar
op haar plek. Toch verleent ze nu zorg aan huis. ‘Daar
zag ik tegenop’, bekent ze over die wissel naar het
wijkteam Blaricum. ‘Zouden ze me niet in het diepe
gooien, omdat ik al gediplomeerd verzorgende IG
ben? Met handelingen, zoals een katheter inbrengen,
had ik weinig ervaring.’

‘Ik zocht een betaalde
opleiding’

De verpleegkundige-in-opleiding werd naar eigen
zeggen met open armen ontvangen door behulpzame
collega’s, die ze makkelijk vraagt om iets samen bij
een cliënt te doen. Stralend: ‘Ik heb dit half jaar zoveel
meer geleerd! Dat motiveert mij enorm. In de wijk ben
je meer op jezelf aangewezen. De lat en het tempo
liggen hoog, en de afwisseling spreekt

John uit Weesp haalde zijn diploma aan de kunstacademie, werkte als grafisch vormgever en jaren
in een natuurvoedingswinkel. Meer met producten
en geld verdienen, dan met mensen bezig zijn, brak
‘m op. Door een klant met Parkinson besloot hij
zich op de zorg te oriënteren: ‘Ik merkte hoe leuk
ik het vond om haar te begeleiden. Toen ben ik op
zoek gegaan naar een betaalde opleiding.’ Hij koos
voor Zorgprofessional+ bij Vivium. ‘Omdat je op
zorglocaties in de praktijk wordt opgeleid, niet in de
schoolbanken en je verdient ook nog wat. Ik heb een
gezin en hypotheek.’
Het beeld dat vaak van de zorg geschetst wordt, klopt
niet, ontdekten ze allebei. ‘Ach, dat billen afvegen’,
reageert John op ‘zijn locatie’ Oversingel. ‘Dat hoort
erbij: je verzorgt en ondersteunt mensen, maakt contact.
Daar draait het om. Tuurlijk zijn sommige dingen in het
begin wennen, maar de studentbegeleiding is goed
en persoonlijk. Toen ze merkten dat ik verlies moeilijk
vond, had mijn begeleider daar aandacht voor, zodat ik
daarmee leer omgaan.’ Hij waardeert het maatwerk en
de structuur met een stagebegeleider op locatie, een
leercoach én praktijkopleider.

me aan. Ik heb het hier super naar mijn zin!’ John
luistert met belangstelling naar Kims ervaring. Hij
rouleert binnenkort naar het wijkteam Weesp.
John is onder de indruk van de aandacht van zijn
collega’s en nieuwe werkgever voor medewerkers.
‘Ik heb hier al meer complimenten en attenties
gekregen dan in zeventien jaar in de winkel.’ Kim
beaamt: ‘Vivium zorgt ook goed voor ons en doet veel
voor je welzijn en ontwikkeling.’ Ook de secundaire
arbeidsvoorwaarden noemen ze een plus. Kim
concludeert enthousiast: ‘Overstappen naar de zorg,
is mijn beste besluit ooit. Heerlijk om voor mensen te
zorgen. Aan het einde van de dag kan ik terugkijken
op dat ik iets goed gedaan heb.’ Ook John ziet zijn
keuze elke dag bevestigd. ‘Ik ga met een fijn gevoel
naar huis, krijg waardering voor en haal voldoening
uit mijn werk. Dat is niet in geld uit te drukken. Ik
werk met trots in de zorg.’

Zorg heeft toekomst, ook voor jou?
In de zorg ga je samen aan de slag, heb je gegarandeerd werk en kun je jezelf ontwikkelen. Zorg is mensenwerk, dus geen dag is hetzelfde. Benieuwd wat de zorg voor jou is? Vind het uit bij ons. Vivium is dé zorgspecialist in de regio Gooi & Vechtstreek en Amsterdam-Zuid. Bij ons kun je kennismaken met verschillende kanten
van de zorg en zo in de praktijk ontdekken wat bij jou past.

Ontdek het zelf bij #teamVivium
De locaties, teams en cliënten zijn verschillend, maar werken met lef en liefde doen we allemaal. Zo maken we
met 2500 enthousiaste collega’s iedere dag op een persoonlijke manier het verschil voor onze bewoners en
cliënten. Meer weten? Ga naar www.viviumacademy.nl en doe de studiekeuzetest!
Vivium Zorggroep helpt mensen om hun eigen leven te blijven leiden, in elke levensfase. Zo gezond, vitaal en zelfstandig mogelijk. Ook ondersteunen we partners en familie indien gewenst. Wij geloven in de kracht van mensen.
Onze klanten en hun naasten weten zélf het beste welke ondersteuning ze nodig hebben. Wij luisteren en werken
samen aan een oplossing die past. Of het nu gaat om zelfstandig wonen, revalidatie, goede zorg, een passende
woonsituatie of plezierig leven: Vivium helpt mensen verder.
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