
 

Iedere oudere heeft recht op goede kwalitatieve zorg. Terecht! Na een periode 

van bezuinigingen en reorganisaties vraagt dit om aanpassing van de visie op 

zorg, het verleggen van doelstellingen en accenten in cliëntcontact, 

personeelsbeleid en uitvoering van de zorg. De kwaliteitskaders helpen hierbij 

en geven richting. Het is enorm belangrijk dat die eisen niet ervaren worden als 

‘afvinklijstjes’ en een overdaad aan regels. Zorgen doe je ook vanuit je hart! 

  

Het organiseren van en verantwoorden over de kwaliteit van zorg kan op verschillende manieren. 

Daarnaast is het werken aan voortdurende verbetering van kwaliteit van belang! Daarvoor biedt 

GrowWork Young Professionals verschillende handreikingen en middelen. Onze Young 

Professionals zijn de toekomst en samen met medestudenten en ervaren collega’s brengen zij de zorg 

in beweging om de benodigde veranderingen te realiseren.  

De Young Professionals volgen een zorg gerelateerde opleiding en willen meer betekenen dan ‘zomaar 

een bijbaan in de zorg’. Zij zijn, zoals dat ook voor onze afgestudeerde professionals geldt: 

GrowWork, bevlogen in ons vak! Samen identificeren wij met hen hun toegevoegde waarde aan 

kennis, interesses, competenties en vaardigheden. We coachen ze en leiden ze op voor het traject dat zij 

met ons willen aangaan. 

 

Onze Young professionals zijn:  

 Betrokken in een baan naast hun studie op verschillende niveaus: 

 Verzorgende niveau 3 (IG). 

 Verpleegkundige niveau 4 of 5.   

 Studenten met een zorg gerelateerde opleiding bijgeschoold tot bovenstaand niveau/rol. 

 

 Gedreven in een projectteam naast hun studie op verschillende kwaliteitsprojecten, o.a.: 

 Zorgleefplannen verbeteren / ECD. 

 Medicatieveiligheid verbeteren. 

 Bevorderen socio-therapeutisch klimaat. 

 Ondersteunen bij implementeren en borgen van e-health. 

 

Meer weten?  

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden?  Of heeft u behoefte om samen te sparren en in oplossingen te 

denken? Neem contact op met team GrowWork Young Professionals via youngprofessionals@growwork.nl of 

bel 088 – 33 023 00.  
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GrowWork Young Professionals is een enthousiast team van studenten met een 

zorg gerelateerde studie. Juist in deze fase van hun leven en met de kennis die 
zij nu opdoen hebben zij zoveel meerwaarde voor de zorg! Ze zijn betrokken, 

betrouwbaar, kritisch en gedreven. Vastbesloten om relevante werkervaring op 

te doen en tegelijkertijd een belangrijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van 
zorg nu en in de toekomst. 

 

“Dat wat je leert, gelijk toegepast in de praktijk” 

 

Aan het woord: Jan, Young Professional GrowWork 

Jan is betrokken bij de invulling van verschillende projecten binnen GrowWork voor Young 

Professionals. Hij is een ervaringsdeskundige omdat hij HBO-V student is en daarnaast in de 

ouderenzorg werkt. 

 

Professioneel en jong  

“Ik merk dat het een lastig pakket is, de studenten van de zorg gerelateerde opleidingen trekken nog 

steeds massaal naar het ziekenhuis na het afronden van hun studie. Dit terwijl er in de rest van de 

keten van zorg veel meer uitdaging te vinden is momenteel! 

 

De zorg in beweging brengen 

Als HBO-V student én Young Professional zie ik de noodzaak van het slaan van een brug tussen theorie 

en praktijk. Zorg moet je voelen en kans op verbetering ervaren, ondersteund door de theorie kunnen 

er hele mooie vernieuwingen ontstaan. Vooral als je dat wat je leert, gelijk toe kan passen of toetsen en 

delen met andere professionals. Ik ben ervan overtuigd dat wij als toekomstige professionals de zorg in 

beweging kunnen brengen, onze visie en kennis mogen we delen en samen kunnen we meedenken in 

constructieve oplossingen met onze frisse blik.  

Als HBO-V student leer ik een heleboel skills om dit (op papier) te realiseren maar, de koppeling naar 

de praktijk, de implementatie en het intercollegiaal overleg ontbreken vaak helaas. Door een bijbaan 

als Young Professional kan ik op een gemakkelijke manier feeling krijgen met de praktijk, en ben ik na 

mijn studie in staat om samen te werken aan oplossingen in de zorgsector. Omdat ik deze bijbaan als 

student actief kan combineren met mijn studie ontstaat er een win-win situatie voor mij, mijn 

opleiding én mijn baan in de zorg. Dat is toch geweldig!” 

 

Meer weten?  

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden?  Of heeft u behoefte om samen te sparren en in oplossingen te 

denken? Neem contact op met het team GrowWork Young Professionals via youngprofessionals@growwork.nl 

of bel 088 – 33 023 00.  
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