
  
 

 

 

 

Heb jij de opleiding HBO-V afgerond en ben jij toe aan de volgende stap in je 

verpleegkundige carrière? Heb jij enthousiasme en passie voor je vak en denk je 

vaak: dat kan beter? Dan past de functie van projectverpleegkundige bij 
GrowWork bij jou!  

  

De zorg staat voor enorme uitdagingen zoals; cliëntgerichte zorg, eigen regie, indiceren, ‘ontzorgen’, 

zelfsturing en classificeren. Het mag duidelijk zijn: dat gaat niet vanzelf. Als projectverpleegkundige 

word je bij verschillende zorginstellingen ingezet om de benodigde veranderingen te realiseren. 

 

Daarom GrowWork, bevlogen in ons vak! 

 Wij zijn betrokken bij jou.   

 Bieden persoonlijke coaching en begeleiding.   

 Kennen de weg naar projecten bij jou in de buurt.   

 Hebben diverse opleidingsmogelijkheden vanuit onze ZorgAcademy.   

 Faciliteren een interactief platform voor uitwisseling van kennis en ervaring met collega’s.    

 Wij zijn bevlogen en gedreven in ons vak.  

  

Wat maakt de functie van projectverpleegkundige bij GrowWork aantrekkelijk? 

 Je mag (moet zelfs) kritisch zijn om de zorg continu te verbeteren. 

 Je brengt teams in beweging. 

 Er is volop afwisseling en dynamiek doordat je continu een kijkje in een andere “keuken” kan 

nemen. 

 Je denkt buiten de kaders en weet met innovatiekracht het uiteindelijke doel te behalen. 

 Je houdt van coördineren, motiveren en monitoren. 

 Je hebt de zekerheid van een vaste baan en daarnaast de vrijheid om zelfstandig te werken. 

 

 

Meer weten?   

Neem contact met ons op via info@growwork.nl of 088 – 33 023 00 en vraag naar de recruiter van 

jouw regio.   
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“De zekerheid van een vaste baan met afwisselende opdrachten” 

Aan het woord: Fiona Isaac, allround projectverpleegkundige in dienst van GrowWork, momenteel 

werkzaam als Verpleegkundige in de wijk bij HilverZorg in Hilversum.  

 

Op zoek naar balans 

Als zelfstandige was ik continu aan het werk. Het beantwoorden van e-mails, telefoontjes, binnenhalen 

van nieuwe opdrachten en in de avonduren druk met de administratie. Na twee jaar waren mijn 

werkzaamheden niet meer in balans en hield ik te weinig tijd over om mijn vak optimaal uit te oefenen. 

Dat was voor mij het moment om de mogelijkheden van een eventuele overstap te onderzoeken.    

Ik heb contact opgenomen met GrowWork. Zij kennen de arbeidsmarkt, weten wat er speelt en waar de 

mogelijkheden liggen. Ze hebben een professionele manier van werken. Er is regelmatig contact en tijd 

voor evaluatie. Ook is er ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.  

 

Voordelen  

Door GrowWork ervaar ik stabiliteit. Als allround projectverpleegkundige heb ik de zekerheid van een 

vaste baan en daarnaast de vrijheid om zelfstandig te werken. Ik kan bij GrowWork altijd terecht voor 

begeleiding of coaching.  

Ook bieden ze ontwikkelmogelijkheden middels de ZorgAcademy, een opleidingsbureau met 

vakinhoudelijke-, persoonlijke- en vaardigheidstrainingen. Wat ik tijdens een training leer, kan ik 

direct in de praktijk toepassen. Voor mij een prettige combinatie van werken én leren.   

 

Mijn advies 

Heb je twijfels over je rol als zzp’er of benieuwd naar de mogelijkheden als projectverpleegkundige? Ga 

dan in gesprek met een recruiter van GrowWork over jouw carrièrewensen.  

Samen bespreek je verschillende organisaties en opdrachten. Maar ook je persoonlijk ontwikkelplan 

komt aan bod. Met behulp van GrowWork ben ik meer dan een stel handen aan het bed. 

 
 

Meer informatie? 

Sta jij op het punt een overstap te maken? Of ben jij geïnteresseerd in een vaste baan met afwisseling in 

opdrachten? Kijk dan op www.growwork.nl of bel 088 33 02 300. 

 

 

Aan het  

woord  

Allround project-

verpleegkundige 

Fiona Isaac 

http://www.growwork.nl/

