Zij-instromers Marianne van Ras
en Hilde Weijmans:

“We wilden vroeger
al in de zorg werken”
Stel dat je geen achtergrond hebt in de zorg, maar toch
graag in deze branche wilt werken. Voor 34 mensen komt
een droom uit. Sinds september bouwen deze zij-instromers
aan een nieuwe carrière. 10 binnen Savant als verzorgende
IG en 24 via Zorgcampus de Peel als verpleegkundige
niveau 4 en HBO-verpleegkundige. Zorgcampus de Peel is
een samenwerkingsinitiatief van Savant Zorg, het Elkerliek
Ziekenhuis, De Zorgboog, GGZ Oost-Brabant, ORO, ROC Ter
AA (mbo) en Fontys (hbo).
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De 34 studenten gaan één dag per week naar school. Op de
andere dagen leren zij het zorgvak in de praktijk en verdienen
vanaf de eerste dag een – bescheiden – salaris. Hierdoor kunnen
de zij-instromers zich volledig richten op de opleiding.

Wat is jullie achtergrond?
Hilde: “Ik heb ruim 25 jaar als
tandtechnicus samengewerkt met
mijn vader in ons eigen tandtechnisch
laboratorium in Mierlo. Hier maakte
ik onder andere
gebitsprotheses,
“Ik help hen
kronen en
bijvoorbeeld
bruggen. Ik
met alledaagse werkte veel
zorg, zoals ogen met en voor
mensen. Door
druppelen en
de zakelijke
steunkousen
cultuur binnen
het wereldje
aantrekken.”
werden mensen
steeds meer een nummer en nam het
contact met klanten steeds verder
af. Bovendien is onze onderneming
opgeslokt door een grote keten. Toen
mijn vader met pensioen ging, vond
ik het welletjes en ben ik gestopt.”
Marianne: “Mijn werkzame leven
ligt grotendeels in de horeca.
Samen met mijn man opende ik
in 1987 onze eerste horecazaak in

Marianne van Ras,
zij-instromer, opleiding
verzorgende IG. Werkzaam
bij wijkteam Mierlo-Noord.
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Kijkje in de keuken
De 24 studenten van Zorgcampus
de Peel werken gedurende de
opleiding bij alle samenwerkende
zorgorganisaties, krijgen overal een
kijkje in de keuken en ervaren zo
welke doelgroep het beste bij hen
past. Na de opleiding stromen ze mét
baangarantie door binnen hun eigen
organisatie of stappen over naar
één van de samenwerkingspartners.
Zij-instromers Marianne van Ras
(51) en Hilde Weijmans (48) zijn al
enkele weken onderweg en super
gemotiveerd.

Helmond. Vijftien jaar later kreeg
dit een vervolg met een nieuw café
annex snack- en broodjesbar. Drie
jaar geleden hebben we het bedrijf
overgedragen en werkte ik enige
tijd als zzp’er in een school en bij
een bedrijfscatering. Altijd druk
gehad, zeker door mijn extra taak als
moeder van drie kinderen.”
Waarom kiezen jullie voor de zorg?
Marianne: “Dat wilde ik vroeger al.
Toen ik voor de MAVO slaagde,
was ik echter nog te jong voor een
inservice-opleiding verpleegkundige-A.
Ter overbrugging heb ik een jaartje
INAS gevolgd maar werd vervolgens
toch nog uitgeloot. De rest is historie.
Op de achtergrond is de wens
altijd aanwezig geweest. Vrienden
en bekenden vinden dan ook dat
deze opleiding helemaal bij mij
past. Mijn hart ligt vooralsnog bij
de ouderenzorg. Daarom volg ik nu
de tweeëneenhalf jarige opleiding
verzorgende IG bij Savant en ROC Ter
AA, ben in dienst bij Savant en werk
een jaar lang in wijkteam MierloNoord.”
Hilde: “Net als Marianne heb ik al
vanaf mijn tienerjaren in de zorg
willen werken. Destijds zei mijn vader
al: ‘Onze Hilde wordt zuster’. Met
mensen omgaan heeft me altijd
getrokken. Helpen, observeren,
actie ondernemen. Kortom, cliënten
het vertrouwen geven dat ze bij
mij veilig zijn. Het is prachtig om te
zien dat dankzij mijn ondersteuning
mensen opleven, blij zijn en naar me
glimlachen. De vierjarige opleiding
verpleegkunde bij Zorgcampus de
Peel is dus op mijn lijf geschreven.
Als zij-instromer loop ik een jaar lang
werkstage bij GGZ Oost-Brabant.
Daarna ga ik naar De Zorgboog,
ORO, Elkerliek en ten slotte Savant,
mijn werkgever.”
Hoe bevalt de opleiding?
Hilde: “Voordat ik aan de opleiding
begon, was ik vrijwilliger bij ORO
waar ik kennis heb gemaakt met
de zorg. Nu biedt Savant me via
Zorgcampus de Peel een geweldige
keuze: wat bevalt me, waar ligt
mijn kracht en in welke sector wil ik
werken? Heerlijk! Bij de GGZ in Boekel
ondersteun ik nu een jaar lang
mensen met een niet-aangeboren
hersenletsel. Omdat ze geen harde
geluiden kunnen verdragen, benader
ik ze heel rustig. De nadruk ligt op het

Hilde Weijmans,
zij-instromer, werkstage bij
GGZ Oost-Brabant.

versterken van hun zelfstandigheid
ofwel structureel herhalen van het
dagelijkse ritme.”
Marianne: “In acht weken tijd heb
ik al zoveel opgestoken. Geweldig!
Het voelt al heel vertrouwd.
Wijkzorg bij Savant is wezenlijk
anders dan wat Hilde nu doet. Als
zorgprofessional ben je veelal op
jezelf aangewezen. Zo ga ik volgende
week voor het eerst alleen op pad.
Dan kom ik bij ouderen thuis die
dementerend zijn of die thuiskomen
na een ziekenhuisopname. Ik help
hen bijvoorbeeld met alledaagse
zorg, zoals ogen druppelen en
steunkousen aantrekken. Dat gaat
volgens een tijdschema. Gelukkig
heb ik altijd back-up van collega’s en
krijg ik de ruimte voor onvoorziene
omstandigheden. Ik ga op mijn
gevoel af. Dat merken cliënten. Als
je gehaast bent, worden zij dat ook.
Belangrijk is om je rust te bewaren,
vertrouwen uit te stralen en contact
te maken met de cliënt. Want het
welbevinden is eigenlijk belangrijker
dan het verzorgen. Dat leren we in
de opleiding. Mijn levenservaring en
mensenkennis zijn hierin een extra
kracht.”
Hoe zien jullie de toekomst?
Marianne: “Na mijn periode in de
thuiszorg wil ik tijdens mijn opleiding
nog ervaring opdoen in een
zorgcentrum, bij dagbesteding en bij
kleinschalig wonen.
Hilde: “Ik vind het heerlijk om weer
te studeren. Nu heb ik daar meer rust
voor. De gedrevenheid en de wil om
te leren, maken mij hopelijk tot een
goede zorgprofessional.”
p. 27

