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Denk je dat werken in de zorg misschien wel iets voor jou 
kan zijn? Volg dan deze social media platforms (website, 
Instagram, Facebook, LinkedIn) van en voor werknemers in 
de zorg. Wie weet ga je daardoor zomaar overstag.

FloorZorgt.nl leest lekker weg over alles wat zorgprofes-
sionals interessant en leuk vinden. Van voedingstips en 

uitjes tot actuele medische dilemma’s. Maar ook hilari-
sche of ontroerende blogs, fi lmpjes, interviews, ervaringsverha-
len. Vacatures zijn er eveneens te vinden, superhandig dus.

Teun Toebes is een 19-jarige, bevlogen verpleegkundige 
(in opleiding). Hij werkt in een verpleeghuis voor 
mensen met dementie. Hij wil nooit meer ergens anders 

werken en deelt de passie voor zijn job via boeiende blogs 
en aanstekelijke fi lmpjes via zijn Stichting sTeun en 
toeverlaat. Zo wil hij de veelzijdigheid van het werk 
laten zien. Zie https://s-teun.nl.

Nursing.nl is het serieuzere zusje van 
FloorZorgt. Ook hier veel informatieve 
verhalen, en lekker veel gastblogs 

met verhalen uit de praktijk als ‘Ik laat met 
niet meer uitschelden door patiënten’ of: 
‘Appen op je werk, dat kan gewoon niet.’ 

Als je een toekomst op de ambu-
lance overweegt, volg dan zeker de 

ambulanceblog. Veel nieuwtjes, 
handige weetjes, reportages, opleidings-
nieuws en ook hier legio vacatures. Met deze 
blog ben je helemaal op de hoogte.
Kijk op ambulanceblog.nl.
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Ouderenzorg steeds interessanter 
voor zij-instromers

Uit onderzoek van het CBS 
blijkt dat in 2017 zo’n 950.000 
mensen een andere baan 
hebben overwogen. Omdat 
mensen vaak geen concreet 
idee hebben en meerdere 
opties overwegen is er een 
regionaal initiatief gelan-
ceerd door 32 organisaties in 
de ouderenzorg. Het doel is 
om het imago van werken in 
de ouderenzorg te verster-
ken.

GELDERLAND - De lancering 
van ontdekdeouderenzorg.nl is 
een actie vanuit het program-
ma Waard om voor te werken!. 
De 32 organisaties willen het 
werken in de ouderenzorg als 
een aantrekkelijke optie op de 
kaart zetten. Dit doen zij on-
der andere met inspirerende 
verhalen van mensen die de 
overstap naar de ouderenzorg 
gemaakt hebben. 

Extra aandacht
Een mooi voorbeeld is het ver-
haal van Michael. Voorheen 
was hij eigenaar van een vi-
deotheek en nu is hij verzor-
gende in opleiding. “Ik mag 
mensen helpen en blij maken. 
Daar krijg ik nog voor betaald 
ook, dat is toch super? Ik ga 
elke dag met een trots gevoel 

aan het werk. Het is zo mooi 
om er echt voor iemand te 
zijn. Sommige mensen hebben 
bijvoorbeeld weinig familie 
en dan is wat extra aandacht 
heel waardevol. Eigenlijk had 
ik deze overstap al veel eerder 
moeten maken.”

Heftig
In de ouderenzorg speelt een 
verzorgende zoals Michael een 
belangrijke rol in het leven van 
een ander. Een voorbeeld dat 
op Michael veel indruk maak-
te: “Ik zat laatst aan het bed 
van iemand tijdens de laatste 
uren van haar leven. Ze had 
niemand meer. Ik hield haar 
hand vast. Het was heel heftig, 

maar ook heel bijzonder om 
dat voor haar te kunnen doen.”

Energie
Het is hard werken volgens 
Michael, maar het werken in 
de ouderenzorg geeft hem ook 
veel energie. Behalve een be-
taalde baan is het gevoel dat je 
écht verschil maakt in iemands 
leven van grote waarde.
De nieuwe website bevat 
naast veel inspirerende ver-
halen en een overzicht van 
mogelijke functies in de ou-
derenzorg ook praktische in-
formatie over bijvoorbeeld 
opleidingsmogelijkheden.

 d ontdekdeouderenzorg.nl

32 organisaties willen het werken in de ouderenzorg als een aantrek-
kelijke optie op de kaart zetten. (foto: Getty Images)
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