“We hadden meteen vanaf de eerste dag een klik!”

Met een stralend gezicht hebben Amber (25) en haar collega Caro (62) zojuist hun diploma
Verzorgende-IG/MZ in ontvangst genomen. Het resultaat van drie jaar leren en werken bij
verschillende Vivium zorglocaties. “Het was wel een opleiding met vallen en opstaan”, blikken ze
terug op de afgelopen jaren. De combinatie leren en werken is pittig en voor Caro speelde ook het
computerwerk een rol. Zij haalde 40 jaar geleden al haar zorgdiploma, maar deze was inmiddels
verlopen. Ze wilde graag terugkeren naar de zorg, dus koos ze voor de flexibele opleiding van
Zorgprofessional+. “Vooral het werken met computers was voor mij enorm wennen, daar had ik geen
ervaring mee. Gelukkig kreeg ik hierbij hulp van Amber”, vertelt ze lachend. “En Caro hielp mij op
haar beurt weer bij e-learnings of motiveerde me om de theorie te maken”, vult Amber aan. Ze zijn
tegelijkertijd met de opleiding gestart en hebben in de afgelopen jaren een bijzondere band
opgebouwd. “We hadden meteen vanaf de eerste dag een klik. Het leeftijdsverschil maakt niks uit,
we zijn gewoon een gouden team. Caro heeft meer levenservaring en ik heb weer meer digitale
ervaring, dus we vullen elkaar goed aan!”
‘Ik zag het niet zitten om weer de schoolbanken in te gaan’
Amber had hiervoor een carrière in het kappersvak en vond het contact met mensen heel leuk, maar
miste iets in haar werk. Via haar moeder die in de zorg werkt kwam ze op het idee om over te
stappen naar de zorg. “Na een paar dagen meelopen met mijn moeder wist ik dat dit bij me paste en
heb ik me ingeschreven voor de opleiding.” Voor zowel Amber als Caro was de flexibiliteit een
belangrijke reden om te kiezen voor Zorgprofessional+. “Ik zag het op mijn leeftijd niet meer zitten
om weer terug naar de schoolbanken te gaan” vertelt Caro. Ook Amber wilde liever niet terug de
schoolbanken in. “Ik vond het heerlijk dat ik niet elke week naar school hoefde, maar kon leren en
werken in de praktijk. Dit was soms zwaar, maar we kregen goede begeleiding. En als één van ons
even een dipje had, dan sleepte de ander haar er weer doorheen.”
Allebei een baan bij #teamvivium
Om kennis te maken met verschillende kanten van de ouderenzorg hebben ze tijdens de opleiding op
meerdere Vivium locaties gewerkt. Hierdoor konden ze ook goed ervaren wat het beste bij ze past.
“Tijdens deze hele periode zijn we samen opgegaan en kwamen we ook bij elkaar om te studeren”,
vertelt Amber. Ze zijn enorm trots op de twee diploma’s die ze nu op zak hebben. “En wat het
allerleukste is? We hebben inmiddels ook allebei een vaste baan op dezelfde afdeling bij Vivium
Naarderheem, dus we blijven samenwerken!”

