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‘Wat je leert, kun je meteen in de praktijk toepassen’
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In de gemeenschappelijke ruimte van de Zonnebloembuurt in Vivium Torendael in Amsterdam-Zuid zit een aantal
bewoners rustig aan de koffie of thee. Dit is ook de plek waar Jasmine Boutou (18) en Eddy Breemes (60) werken én
leren voor verzorgende. ‘Het is geweldig, en best pittig.’
Eddy had voor corona werk als logistiek beambte/
centralist op een beurscomplex in Amsterdam-Zuid. Via
een outplacementtraject kwam hij op het idee dat de
zorg wel wat zou kunnen zijn. ‘Het past bij mijn karakter,
ik ben rustig, en er is werk genoeg in de zorg.’ Zo werd
hij één van circa zeshonderd studenten bij Vivium, op
weg naar een erkend diploma in samenwerking met
ROC TOP in Amsterdam. Jasmine uit Almere volgt
dezelfde opleiding via ROC Hilversum. ‘Na mijn vmbodiploma vond ik een baantje als woonondersteuner,
toen wilde ik meer weten, verder leren.’ Ze ontdekte de
mogelijkheden bij Vivium Academy.

‘Altijd met een voldaan
gevoel naar huis’
‘Werken en leren, inclusief stageopdrachten, is best
pittig’, bekent Eddy. ‘Op mijn leeftijd neem je de stof
minder snel op. Ik moet er dan ook wel wat voor laten.’
Hij leest minder, Jasmine gaat minder uit. ‘Ook omdat
het werk onregelmatig is’, legt ze uit. ‘Je moet goed
kunnen plannen en organiseren.’ Eddy vult aan: ‘Je moet
gestructureerd kunnen werken en wel een doorzetter
zijn om deze driejarige opleiding af te ronden. Het is
aan jou om het op te pakken, zowel op school als op het
werk’, legt hij uit wat vrijheid en verantwoordelijkheid in
de praktijk betekenen. Dat vergt de juiste dosis motivatie
en begeleiding.
‘Omgaan met verschillende werkwijzen van collega’s
vind ik soms lastig’, deelt Jasmine haar ervaringen.
‘Je moet je kunnen aanpassen, zelf dingen navragen
of opzoeken. Gelukkig is er altijd wel iemand die even
uitlegt hoe het zit. En anders kun je terecht bij je praktijkbegeleider of een andere studentbegeleider.’ Eddy
merkt dat Vivium belang hecht aan opleiden. ‘Collega’s

maken tijd, ook als zij een drukke of zware dag hebben.’
En ze vragen elkaar ook weleens hoe om te gaan met
een bepaalde bewoner of iets over school. ‘We zitten in
hetzelfde leerjaar, behandelen dezelfde thema’s’, vertelt
Jasmine, ‘maar krijgen verschillende opdrachten omdat
we op een ander ROC zitten.’
Met ruim veertig jaar verschil in levenservaring leggen
ze ieder op eigen wijze contact met bewoners, mensen
met dementie. ‘Jasmine doet dat met jong elan’,
glimlacht Eddy. Zij verduidelijkt: ‘Ze zien me vaak als
kleindochter. Ze hebben mooie verhalen en ik kan van
hen leren, zoals ik heb leren schaken van een bewoner.’
Eddy vindt juist aansluiting op ‘vroeger’. ‘Rond 4 en 5
mei bedacht ik ineens om het liedje van Vera Lynn op
te zetten. Nou, iedereen zong de tekst mee’, geniet hij
zichtbaar nog na.
Studenten rouleren om breed ervaring op te doen. Jasmine en Eddy werkten eerder op een groepswoning binnen Torendael. ‘Dat kleinschalig wonen is intiemer, het
werk overzichtelijker’, ontdekte Jasmine. ‘Mensen hier

wonen zelfstandig, beschermd wonen’, legt Eddy uit,
‘ze hebben meer zelf regie. Dat betekent omschakelen
naar een andere manier van ondersteunen.’ Eddy woont
vlakbij en zou zijn laatste werkjaren graag Torendael
van dienst zijn. Jasmines vizier is breder: ‘Ik begin pas,
ik wil nog veel meer facetten van de zorg ontdekken.’
Mogelijkheden genoeg, Vivium heeft nog twaalf locaties,
biedt ook somatische, wijk- en revalidatiezorg én een
baangarantie zodra ze hun diploma op zak hebben.
‘Ik vind het geweldig’, concludeert Jasmine na bijna een
(school)jaar leren en werken. ‘Ik hou van leren, ook die
ene dag op school. Het leuke is dat je het meteen in de
praktijk kunt toepassen. En natuurlijk ben ik er soms
even klaar mee, maar ik ga altijd met een voldaan gevoel
naar huis.’ Terwijl beiden nooit gedacht hadden ooit in de
zorg te gaan werken. ‘Werken met mensen met dementie is leuk’, stelt Eddy onomwonden. ‘Ik moest er even ingroeien, nu voel ik me Eddy in Wonderland. Hoe meer je
met dementie te maken krijgt, hoe meer inzicht je krijgt.
Het is zo bevredigend, het geeft voldoening wanneer je
iemand of bepaald gedrag, begrijpt. Dit werk doet ertoe.’

Open dag Vivium Academy woensdag 8 juni
Wil je net zoals Eddy overstappen naar de zorg en ben je benieuwd wat er allemaal kan en wat dit financieel betekent?
Of werk je net als Jasmine al in de zorg, maar wil je doorgroeien? Bij Vivium Academy kun je leren in de praktijk, in
je eigen tempo, zonder studieschuld en mét baangarantie! Je gaat aan de slag bij één van onze 13 zorglocaties in ’t
Gooi, Weesp of Amsterdam-Zuid. Kom naar onze open middag op woensdag 8 juni van 15.30-17.30 uur bij Vivium De
Zandzee in Bussum. Kijk voor meer informatie op viviumacademy.nl/opendag en meld je meteen aan. Tot dan!
Zorg heeft de toekomst! Zorg is samen aan de slag gaan. Zorg is garantie op een baan én de mogelijkheid om
jezelf te blijven ontwikkelen. Zorg is geen dag hetzelfde. Het is ‘mensenwerk’. Met een lach en een traan. Zorg is een
helpende hand bieden. Belangrijk zijn voor andermans leven én plezier maken. Met je collega’s, met de bewoners en
met elkaar! Wat is zorg voor jou? Ontdek het zelf bij één van onze opleidingen in de zorg. Join the team! #teamvivium.
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