
 

 

 

Ik ben Els en ik werk als mbo-verpleegkundige bij Zorgcentrum St. Franciscus. Ik ben hier in 

2006 gestart als verzorgende en daarvoor heb ik 25 jaar bij een andere grote zorginstelling 

gewerkt. Hier werkte ik vooral nachtdiensten en dit kon ik op een gegeven moment niet 

meer combineren met mijn gezin. Omdat mijn schoonvader toen bij St. Franciscus verbleef, 

kwam ik in contact met deze organisatie.  

Wat me gelijk opviel was de vrijheid die je hier krijgt om zelfstandig je werk te doen. Je krijgt 

veel vertrouwen en waar nodig kun je altijd laagdrempelig overleggen met één van de 

teamleiders. Zij hebben hun kantoor op de afdeling en zijn zodoende zichtbaar en 

toegankelijk. Er is ruimte voor eigen inbreng en nieuwe ideeën, als je deze weet te 

onderbouwen dan is er veel mogelijk. Het kleinschalige van St. Franciscus ervaar ik als heel 

fijn en dat is uiteindelijk onze kracht; snel kunnen schakelen, korte lijnen en hier ken je 

elkaar écht. Onze personeelsvereniging is namelijk heel actief en organiseert leuke uitjes 

voor ons, zoals avondwandelingen of een zomerbarbecue. Collega’s van St. Franciscus staan 
voor elkaar klaar en helpen elkaar, op die manier kun je altijd iets voor een ander betekenen 

of zij voor jou. 

 

 

Daarnaast haal ik natuurlijk veel voldoening uit mijn werk; 

geen dag is hetzelfde en ik weet nooit wat me te wachten 

staat. Via St. Franciscus heb ik de BBL-opleiding tot mbo-

verpleegkundige kunnen doen en heb ik de organisatie goed 

leren kennen door mijn interne stages op verschillende 

afdelingen. Nu werk ik op de afdeling kleinschalig wonen en 

word ik in principe boventallig ingezet, zodat ik als 

“vliegende keep” kan bijspringen op plekken waar het nodig 
is. Ik begin iedere dienst met een rondje langs de 

verschillende woongroepen, zodat ik weet wat er speelt en 

wie er werkt. Het fijne aan mijn werk is dat ik vanuit mijn 

signalerende rol gelijk kan inspelen op de situatie van onze 

cliënten en collega’s kan coachen of bijsturen. Ook pik ik 
verbetermogelijkheden in onze zorgprocessen snel op, want 

het kan altijd beter en ook wij blijven dagelijks leren. 

Uiteindelijk komt dit de kwaliteit van zorg ten goede.  

 

Ik merk dat collega’s zelf ook een beroep doen op mijn kennis en ervaring, waardoor ik echt 

iets kan bijdragen. Naast de zorg doe ik samen met mijn collega-verpleegkundigen de 

begeleiding van BBL- en BOL-studenten van de opleiding verzorgende en verpleegkunde. 

Hierdoor werk ik veel samen met de nieuwe generatie van verzorgenden en 

verpleegkundigen en realiseer ik me steeds weer wat een mooi vak ik gekozen heb! 

 


