Verzorgende 3IG bij ZZG zorggroep? Geen dag is hetzelfde!
Verzorgenden 3IG Angelique (48),
Marie-Louise (26) en Roos (48)
zijn nieuw binnen ZZG zorggroep.
Ze werken alle drie in een andere
omgeving, waardoor taken en
verantwoordelijkheden verschillen.
Toch is er één belangrijke
overeenkomst: ze hebben de
mooiste baan die er bestaat.
Kind aan huis
“Ik hou van vrijheid, van het in mijn
autootje persoonlijk bij mensen
langsgaan”, vertelt Angelique,
werkzaam in team wijkverpleging
Afferden/Deest. “De meeste
cliënten zie ik geregeld. Ik voel
me er echt kind aan huis. Wat mij
opviel toen ik in december 2014
bij ZZG zorggroep begon, was de
professionaliteit van mijn collega’s.
De vanzelfsprekendheid om elkaar
te helpen. Ik kom in mijn uppie bij
mensen thuis, maar heb een heel team
achter me. Echt fijn.”
Warm bad
“Net zoals in een buurt, zijn ook in De
Orangerie alle bewoners verschillend”,
vertelt Marie-Louise, sinds maart
2014 aan het werk in het Nijmeegse
zorgcentrum. “Daar speel ik gericht
op in door te kijken naar wat iemand
nodig heeft. Dat kan een luisterend
oor zijn, of bijvoorbeeld een warme
douche. Ik probeer van elke dag een

speciale dag te maken. Dat lukt nu al
goed, maar straks - als we overstappen
naar de nieuwe kleinschalige
beschermde woonvorm De Wollewei
- waarschijnlijk nog beter. Mijn keuze
voor ZZG zorggroep is een goede
geweest. Ik zit in een leuk team, krijg
ruimte voor de ontwikkeling van mijn
ideeën, word bij plannen betrokken.
Hier werken voelt als terechtkomen
in een warm bad.”
Liefde en passie
Roos, sinds oktober 2014 actief op de
afdeling psychogeriatrie in het ZZG
Herstelhotel, haalt veel voldoening
uit haar werk. “De specifieke
zorgverlening, het contact met naaste
familie; het is vaak intensief, maar
heeft vooral zijn charme. Dat ik op
één locatie werk, ervaar ik als prettig.
Het is overzichtelijk, helpt me bij het
sneller vinden van mijn draai in het
werkproces. Ik geniet van mijn werk,
van de afwisseling. Voor het eerst in
mijn 30-jarige loopbaan kan ik zowel
mijn professionaliteit als mijn liefde
en passie voor de zorg helemaal kwijt.”

Als Verzorgende 3IG werk je bij ZZG zorggroep met liefde en passie voor de cliënt, met elke dag weer een nieuwe uitdaging.

Wil jij ook werken bij een vooruitstrevende organisatie in een
afwisselend beroep? Word dan onze nieuwe collega en solliciteer via
www.werkenbijzzgzorggroep.nl/vacatures-3IG

