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Mijn naam is Emma en ik loop sinds augustus 2021 stage bij St. Franciscus extramurale zorg. 
Ik volg de opleiding verpleegkunde op het ROC in Tilburg en zit nu in mijn laatste jaar. Vanaf 
jongs af aan wilde ik eigenlijk al de zorg in. Als vroeger mijn ouders een keer ziek in bed 
lagen, vond ik het heerlijk om ze te verwennen en te verzorgen, vanuit daar is het balletje 
eigenlijk gaan rollen. Ik heb gedurende mijn opleiding veel stages gehad, van het ziekenhuis 
tot aan de gehandicaptenzorg, iedere branche is totaal verschillend. De thuiszorg heeft mij 
altijd al aangesproken. Het fijne aan de thuiszorg is dat je écht een band opbouwt met de 
cliënt en ook kijkt naar de mens achter het ziektebeeld. Je leert de cliënten in de thuissetting 
toch net wat anders kennen dan in een verpleeghuissetting.  
 
St. Franciscus is een fijne organisatie, de lijntjes zijn kort en 
dat maakt het makkelijker om elkaar aan te spreken. 
Iedereen kent elkaar en je bent niet zomaar een ‘stagiaire’. 
De sfeer onderling is goed, van mijn collega’s weet ik dat ik 
altijd bij hen terecht kan als er wat is.  
 
Vanaf begin juli 2022 ga ik bij St. Franciscus werken als 
verpleegkundige in de thuiszorg en op Individueel Wonen. 
Toen deze optie mij werd aangeboden, heb ik geen 
moment getwijfeld. Het is fijn om zo meer ervaringen op te 
doen bij twee verschillende afdelingen van de zorg, zo is er 
ook voldoende afwisseling! Ondanks dat ik op dit moment 
stagiaire bent, word ik toch al betrokken bij diverse 
werkgroepen. Zo ben ik inmiddels digicoach bij St. 
Franciscus en maak ik deel uit van de werkgroep 
dementievriendelijke gemeente Gilze-Rijen. Het is mooi 
om te zien dat dit soort kansen zich voordoen, dat maakt 
mijn werk nog uitdagender.  
 
Ik ben goed op mijn plek hier en ben blij dat het vertrouwen er ook is vanuit St. Franciscus! 
 
 
 


