Het woord is aan
Hanneke Schel, verzorgende IG, GVP-opleiding

Tim Offermans, Verzorgende IG, BBL 3
Ik heb hiervoor 4 jaar bij een schildersbedrijf gewerkt.
Toen kreeg ik de gelegenheid om in Venray, waar
ik woon, in een verzorgingshuis een snuffelstage te
doen. Ik vond het altijd al leuk om mensen te helpen
en oudere mensen hebben ook echt hulp nodig. Ik
dacht: Hier ga ik iets mee doen.
Sinds 1,5 jaar volg ik de BBL3 opleiding bij Vughterstede
en zit ‘s ochtends (om 6:00 uur) fluitend in mijn auto. Ik
mag wel zeggen dat ik het goed naar mijn zin heb. De
begeleiding hier is trouwens ook super. Mijn collega’s staan
altijd voor me klaar. Dus voor de mensen die graag anderen helpen: oudere
mensen zien je maar al te graag binnen komen.
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Wil je meer weten of solliciteren?
Meer informatie over de opleidings- en vervolgmogelijkheden is te krijgen bij
de opleidingscoördinator.
T: (073) 658 11 99 E: opleidingen@vughterstede.nl
Voor meer informatie over werken en vacatures neem je contact op met de
dienst P.O. & O.
T: (073) 658 11 99 E: dienstpz@vughterstede.nl
Stichting Vughterstede
Woonzorgcentrum Theresia
Molenrijnselaan 48
5262 TN Vught
T. (073) 658 11 99
F. (073) 658 11 00
Huize Elisabeth
St.Elisabethstraat 2
5261 VM Vught
T. (073) 658 33 99
F. (073) 658 33 67
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Sinds 3 jaar ben ik werkzaam bij Vughterstede als
verzorgende IG. Daarnaast heb ik een ruime ervaring
in de zorg waaronder 12 jaar op een verpleegafdeling.
Ik had me aangemeld voor de EVV opleiding maar
Vughterstede koos voor de GVP opleiding. Ik zag
hier best wel tegenop. Het bleek een pittige opleiding
te zijn met veel opdrachten waarbij je jezelf moet
profileren. Ik moet bekennen, het was een prachtige
opleiding waar ik weer veel van heb geleerd. De manier
waarop deze gegeven werd was buitengewoon. Het
maakte dat ik weer met andere ogen naar onze bewoners
keek, beter mee kan bewegen in hun beleving.
Ik kan veel van wat ik geleerd heb in praktijk brengen op de afdeling en
probeer collega’s hier mee in te betrekken.
Ik hoop dat Vughterstede deze opleiding blijft aanbieden. Als je de kans krijgt
raad ik je aan deze te volgen.

Is zorgen iets voor jou?

Werken bij Vughterstede

Beroepspraktijkvorming

Ben jij iemand die graag met en voor mensen werkt en dat in een inspirerende
en uitdagende omgeving?

Dagelijks zetten medewerkers en vele vrijwilligers zich in om de bewoners
een thuis te bieden. Maar natuurlijk worden ook de belangen van de
medewerkers niet uit het oog verloren.

Vughterstede biedt de mogelijkheid van beroepspraktijkvorming in het kader
van de opleidingen verzorging en verpleging. Je kunt aan de slag als:
BBL leerling met een leerarbeidsovereenkomst
BOL leerling met een stageovereenkomst.

Kies dan voor een baan of opleiding bij Vughterstede!

Wij zijn op zoek naar jou!
Wat is Vughterstede?
Woon- en zorgcentrum voor ouderen
Stichting Vughterstede in Vught heeft twee
moderne en ruim opgezette woonzorgcentra
voor ouderen onder haar hoede met
verzorgings- en verpleegappartementen
en aangelegen aanleunwoningen: Huize
Elisabeth en Woonzorgcentrum Theresia.
In en vanuit deze centra worden
verzorging, verpleging, begeleiding en
andere diensten geboden. Vughterstede
biedt een sfeervolle woon- en
leefomgeving. Zij streeft ernaar dat de
bewoner zich thuis voelt. Naast wonen,
zorg en diensten speelt het welzijn dan
ook een belangrijke rol.
Thuiszorg, huishoudelijke hulp en diensten
StichtingVughterstede is ook een thuiszorgorganisatie.
Zij levert bovendien huishoudelijke hulp, tafeltje-dekje en sociale alarmering
aan de inwoners van Vught en de direct omliggende kernen. Andere diensten
zijn onder meer: tijdelijke opname, dagverzorging en vrijwilligerswerk.
Dynamische organisatie
Vughterstede is een dynamische organisatie en werkt continu aan verbetering
en vernieuwing. Nieuwe, grensverleggende initiatieven worden niet uit
de weg gegaan. Zo heeft zij een professionele DVD over bejegening van
ouderen uitgebracht en heeft zij voor haar cliënten verzorgde vakanties naar
Turkije georganiseerd.
Meer dan 350 betaalde medewerkers en een groot aantal vrijwilligers zetten
zich dagelijks in voor persoonsgerichte zorg. In onderling overleg worden
arrangementen ‘op maat’ samengesteld.

Als medewerker krijg je de kans om je verder te ontplooien en een opleiding
te volgen. Werken en leren is een begrip binnen Vughterstede.
Werken bij Vughterstede is werken in een organisatie waar kwaliteit van
zorg- en dienstverlening hoog in het vaandel staan. Opleidingen, bijscholing
en cursussen aan de werknemer en het houden van een jaarlijkse enquête
onder de bewoners zijn middelen om te werken aan die kwaliteit en om
zodoende een nog betere zorg en dienstverlening te leveren aan de bewoner.
Je werkt in een prettige werksfeer met fijne collega’s waar je op kunt rekenen.
Werken in de zorg is werken met mensen. Als jij kiest voor dit boeiende vak,
kiest Vughterstede voor jou.

Leren bij Vughterstede
Vughterstede biedt je de mogelijkheid om een opleiding te volgen en te
werken in de zorg. Zowel schoolverlaters, herintreders en anderen die in de
zorg willen werken zijn welkom.
Binnen de organisatie wordt uitgegaan van jouw beginsituatie, aan de hand
waarvan een individuele leerroute wordt uitgezet. Wanneer je bijvoorbeeld
al eens gestart bent met een opleiding en modules hebt behaald, kan je in
aanmerking komen voor een verkort leertraject.

Begeleid werken
Binnen Vughterstede wordt elke leerling persoonlijk begeleid. Er worden
duidelijke afspraken gemaakt over de begeleiding, gesprekken en beoordeling.
Als leerling word je enkele uren per week onder werktijd vrijgeroosterd om
aan de opdrachten te werken.
Je hebt te maken met een aantal medewerkers op wie je een beroep kunt
doen. In de eerste plaats is dat de werkbegeleider. Zij werkt met je samen in
de praktijk.
De praktijkopleider bewaakt het proces van de opleiding aan de hand
van gesprekken met jou en jouw werkbegeleider. Samen beoordelen
zij jou in de praktijk. Tenslotte heeft de opleidingscoördinator de eindverantwoordelijkheid van de opleiding.

Bij een BBL leerarbeidsovereenkomst worden afspraken gemaakt volgens de
CAO van verpleeg- en verzorgingshuizen. Je kunt de opleiding volgen in
Woonzorgcentrum Theresia of in Huize Elisabeth.
Als BOL-leerling krijg je een stageovereenkomst waarin de begeleidingsafspraken
met het ROC zijn vastgelegd. Als BOLleerling kan je in aanmerking komen voor
een stagevergoeding. Deze is afhankelijk
van de opleiding en het aantal uren dat
je stage komt lopen. Ook stagiaires van
diverse opleidingen, zoals: HBO-V, Social
Work, SPH, MMZ, AKA en VMBO vinden
een stageplaats bij Vughterstede.

Opleidingsvarianten
Vughterstede leidt op voor:
• Verzorgende IG niveau 3 (ook doorstroom van niveau 2 naar 3)
• Verpleegkundige niveau 4 (doorstroom van niveau 3 naar 4)

Werken bij Vughterstede
is
Werken aan je toekomst!
Specialisatie- en vervolgcursussen
De specialisatie GVP (Gespecialiseerde Verzorgende Psycho-geriatrie) wordt
aangeboden aan EVV-ers. In deze opleiding staan de vier domeinen van
kwaliteit van leven van de cliënt centraal: 1. Woon- en leefomstandigheden,
2. Participatie, 3. Mentaal welbevinden, 4. Lichamelijk welbevinden en
gezondheid.
Daarnaast wordt aan alle medewerkers scholing aangeboden in verplichte
en niet verplichte cursussen. Dit om de bekwaamheid te borgen en te komen
tot een hoog kwaliteitsniveau.

