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‘Zij zijn onze medewerkers van de toekomst’

Bettine van Delden is oplei-
dingsfunctionaris en betrok-
ken bij het opleiden van 
leerlingen en stagiairs in de 
praktijk. Om meer mensen op 
te kunnen leiden, heeft ze met 
haar collega’s een aantal bij-
zondere projecten opgestart. 
Via het UWV begon in 2 017 
een groep zijinstromers met 
totaal verschillende achter-
gronden aan een stage. Maar 
allemaal met een hart voor de 
zorg. “Sinds februari zijn die 
bijna allemaal in dienst. Zo 

hebben we er in korte tijd acht 
waardevolle medewerkers bij 
gekregen.”

In oktober vorig jaar is een 
project met statushouders van 
start gegaan. “We hopen – het 
is belangrijk dat ze de taal 
onder de knie krijgen – dat zij 
na de zomer in huis aan hun 
opleiding beginnen.” Bettine 
benadrukt: “Er is echt een 
enorm tekort aan zorgmede-

Er is een tekort aan mede-
werkers in de zorg, vooral 
in Amsterdam. ZGAO is 
daarom extra actief in het 
opleiden van mensen in 
de praktijk. Zo leren veel 
jongeren, zijinstromers en 
ook vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning, het 
vak. Hun energie en het 
enthousiasme straalt er 
vaak vanaf. Veel leerlingen 
blijven na hun opleiding in 
huis werken. “De combina-
tie van praktijk en theorie 
is sterk.”

werkers. Dat woonruimte hier 
zo duur is, helpt niet mee. Bo-
vendien moeten we inspelen 
op de vergrijzingsgolf. Samen 
met andere zorgorganisaties 
en scholen denken we daar 
goed over na.” 

Zo is ook het initiatief ont-
staan voor het Gildeleren. In 
samenwerking met het ROC 
komt van die school in sep-
tember 2 01 8 een klas VIG/

MMZ-studenten (een combi-
natieopleiding tot verzorgende 
en maatschappelijke zorgver-
lener) hun opleiding in huis 
volgen. Docenten komen naar 
ZGAO om les te geven. “De 
opleiding wordt kort gezegd 
verplaatst van de school naar 
de praktijk.”

“Wij geloven erg in de combi-
natie van praktijk en theorie. 
Studenten draaien helemaal 

Bettine met Anissa (stagiaire) en Tatjana (verpleegkundige in opleiding). De twee zijn enthousiast. “Alles is leuk 
hier; het sociale, het team en de afwisseling.” Tatjana knikt: “Elke dag is anders.”

mee, ook in de wisselende 
diensten. Ze voelen zich 
gezien en gekend. Omdat ze 
meer uren voor cliënten zor-
gen dan bij een gewone stage, 
wordt de band met bewoners 
en collega’s hechter. “Heeft een 
student moeite met iets dat ge-
beurd is in de ochtenddienst, 
dan kan dit een uur later in 
de klas besproken worden. 
Natuurlijk hopen we ze zó 
enthousiast te maken dat ze na 
hun studie bij ons blijven.” 

Hoewel de werkdruk hoog 
is, steken medewerkers van 
ZGAO veel energie in de 
studenten, merkt Bettine. “Ze 
weten dat de nood hoog is: 
dit zijn onze collega’s van de 
toekomst.” Bettine is dan ook 
trots op de initiatieven voor de 
studenten. “Er is in korte tijd 
veel goeds gebeurd.”

Wil je meer weten, heb je interesse 
in een opleiding tot verzorgende of 
verpleegkundige bij ZGAO? Bel 
gerust: 0 20 -5 9 2 5 2 5 2 en vraag 
naar de afdeling opleidingen. 

www.zgao.nl
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