
Ik wilde altijd graag in de zorg werken, maar 
ik had geen diploma in deze richting. Via een
oriëntatieprogramma voor zij-instromers 
ben ik in contact gekomen met ZGAO en 
is mijn droombaan werkelijkheid geworden. 

Vorig jaar is het mij gelukt om de overstap 
te maken van productiemedewerker naar
zorgmedewerker bij ZGAO. Ik kreeg een stageplek
aangeboden en nu volg ik een leer-werktraject 
voor de opleiding verzorgende IG / maatschappelijk
zorg. Ik ben zo blij dat ik deze kans heb gekregen en
bij De Open Hof aan de slag ben. Vanaf het begin
ben ik warm ontvangen, werk ik met fijne collega's
en krijg ik de ruimte om me te ontwikkelen. De
voldoening zit hem in het moment als ik zie dat een
bewoner lekker in zijn of haar vel zit.   

Zij-instromer aan het woord 
Leerling Verzorgende IG / Maatschappelijke zorg
Turquessa Bryson

werkenbijzgao.nl



Mijn streven is om de juiste match te
vinden voor een lange termijn. Ik haal
voldoening uit mijn werk als nieuwe
collega's met veel plezier bij ons werken
en als de teamleiders blij met hen zijn.
Het geeft mij een goed gevoel als
iedereen tevreden is. 

Ik vind het belangrijk dat mensen zich hier
welkom voelen. De kandidaat die zich op
zijn/haar gemak voelt en zich open durft te
stellen tijdens het sollicitatiegesprek, die geeft
mij de energie om dit werk te doen. Gelukkig
komt dit vaak voor. Wij zijn niet zo groot als
de andere organisaties in de stad en we zijn
persoonlijk en warm. We gebruiken elkaars
expertise om tot een mooi resultaat te komen.
Ik voel me hier prettig en veilig om gewoon
mezelf te zijn. Mijn advies is dan ook; kom fijn
hier werken.

Medewerker aan het woord 
Recruiter John Cools 

werkenbijzgao.nl



Wat mijn werk zo bijzonder 
maakt, is dat extra gezelligheid en
de kleinste dingen die ik doe,
gewaardeerd worden. 

Samen met mijn collega’s organiseer 

ik activiteiten zoals oma’s kookclub,

bingo en muziekoptredens. Maar we

geven ook persoonlijke aandacht. De

ene dag loopt totaal anders dan de

andere. Waar een bewoner behoefte

aan heeft, verschilt per dag. Dat maakt

het werk uitdagend en afwisselend. 

Ik ben hier echt op mijn plek. Een fijne

werksfeer en een goede band met

collega’s dragen daar zeker aan bij. 

Medewerker aan het woord 
Activiteitenbegeleider Melissa Hoogdorp

werkenbijzgao.nl



Ik zorg ervoor dat de bewoners
zich extra vermaken. Regelmatig
neem ik mijn hondjes mee en dat
vinden ze geweldig.

Koken, opruimen, nagels lakken zijn

o.a. de dingen die ik doe. Het is echt

dankbaar werk. Als ik 's avonds

thuiskom dan voel ik me zo voldaan.

Het is ontzettend fijn dat ik in een leuk

team zit. Dat geeft mij ook de energie

om mijn werk goed te doen.

Medewerker aan het woord 
Gastvrouw Dina Achterbergh 

werkenbijzgao.nl



Ik vind het fijn om bij ZGAO te
werken, omdat in De Open Hof een
ontspannen sfeer is en je de kans
krijgt om door te groeien via 
allerlei scholing. 

Ik kan doen waar ik goed in ben.

Vandaar dat ik dit werk met plezier doe.

Op mijn werk, heb ik vaak drukke

dagen. In zo'n omgeving kan ik

makkelijk schakelen tussen

verschillende taken. Wat mijn werk

bijzonder maakt, is dat je een positieve

bijdrage kan leveren aan de laatste

levensfase van een bewoner. Ik denk

graag in oplossingen om ervoor te

zorgen dat onze bewoners de zorg

krijgen die zij verdienen. 

Medewerker aan het woord 
Verpleegkundige niveau 4, Gerard van Workum

werkenbijzgao.nl



Ik voel mij echt thuis op mijn werk.
Ik zit in een hecht team waar
collega's voor elkaar klaar staan.
Er is altijd wel een luisterend oor. 

Ik ben een zorgzaam type. Vandaar 

dat dit werk heel goed bij mij past. Als

verzorgende IG ben ik verantwoordelijk

voor de verzorging van onze bewoners

in de breedste zin van het woord.

Daarbij is het ook belangrijk dat ik de

bewoners een leuke dag bezorg. Wat

mij voldoening geeft, is als ik een lach

zie op de gezichten van onze bewoners

of te horen krijg dat zij tevreden zijn

over de zorg die wij hen bieden.  

Medewerker aan het woord 
Verzorgende IG'er Saloua Oakki 

werkenbijzgao.nl



Ik werk 2,5 jaar met veel plezier in
De Open Hof. Het werk wat ik doe,
maakt mij blij en geeft mij een 
goed gevoel. 

Als ik binnenkom bij De Open Hof dan
voel ik mij op mijn plek. Er is goede
onderlinge communicatie op de
werkvloer en ik werk met fijne collega's.
De taken, zoals eten en drinken
verzorgen voor bewoners en een
praatje maken, vind ik leuk om te doen.
De woorden die bij mij opkomen als ik
aan ZGAO denk zijn, uitstekend,
prettige sfeer en een goed gevoel. Ik
raad het anderen zeker aan om hier te
werken.   

 

Medewerker aan het woord 
Gastvrouw Sheila Alberto 

werkenbijzgao.nl



Ik werk bij de Wijkdienst Thuiszorg.
De afwisseling en de omgang met
mensen met verschillende culturele
achtergronden, maken mijn werk erg
leuk.

De zorg die ik geef is voor iedereen weer
net anders en dat maakt het zo boeiend.
Denken in oplossingen is een must in dit
werk. Het geeft voldoening als je cliënten
kan helpen zodat zij de regie in hun
dagelijks leven weer (deels) kunnen
pakken. Ook al werk ik vooral alleen, 
er staat een hecht team om mij heen. 
De woorden die bij mij opkomen als ik
aan ZGAO denk zijn; knus en vriendelijk.
Ik werk hier nu twee jaar met veel plezier
en raad het zeker aan om hier te werken.

 

Medewerker aan het woord 
Leerling Wijkverpleegkundige 
Simon Meyssen (28)

werkenbijzgao.nl



Ik zit in het laatste jaar van de opleiding
HBO-Verpleegkundige en werk bij de
Wijkdienst Thuiszorg. Wat ik fijn vind, is
dat je zelfstandig werkt maar als het nodig
is altijd (op afstand) met collega's kan
overleggen.

Ik geniet van de vrijheid om buiten de deur
zorg te verlenen en dit af te wisselen met
het werk dat ik op kantoor doe. Het mooie
aan ZGAO is dat het een relatief kleine
zorgorganisatie is en de lijnen lekker kort
zijn. Wat de werksfeer fijn maakt is dat ik
altijd op mijn collega's kan rekenen. Een
flexibele houding hoort bij ons werk. De
woorden die bij mij opkomen als ik aan
ZGAO denk zijn; empathie, cliëntgericht,
collegiaal en zelfsturend. Ik ben nu 9
maanden in dienst en ik kan het zeker
aanraden om hier te werken.

Medewerker aan het woord 
Leerling Wijkverpleegkundige Jet van den Berg 

werkenbijzgao.nl


