
Op opleidings-reis bij Groenhuysen
 
Groenhuysen staat klaar voor iedereen met een hart voor de ouderenzorg. Wij 
denken graag mee en bieden de mogelijkheid om bij ons je diploma te behalen! 
Daarom start er meerdere keren per jaar een BBL-opleidingstraject. Heb jij 
passie voor de ouderenzorg maar nog geen diploma? Ontdek je mogelijkheden 
bij Groenhuysen!

Inmiddels is Groenhuysen de werving 
voor de BBL-opleidingstrajecten tot 
Verzorgende IG en Verpleegkundige 
gestart. Twee opleidingen waarin 
werken en leren centraal staan 
op diverse afdelingen binnen 
Groenhuysen. Maar wat houden deze 
opleidingen in?

BBL Verpleegkundige
Tijdens de BBL Verpleegkundige 
opleiding word je binnen 3 jaar 
opgeleid tot zorgprofessional binnen 
Groenhuysen. Ben je al in het bezit 
van een Verzorgende IG diploma? 
Dan bieden we een versneld 2-jarig 
traject aan. Als Verpleegkundige ben 
jij hét aanspreekpunt op de afdeling. 
Je coördineert de zorg en werkt samen 
met de diverse betrokkenen van een 
bewoner. Kortom: een zeer uitdagende 
en afwisselende baan met veel 
verantwoordelijkheid! 

BBL Verzorgende IG
De reguliere BBL-opleiding voor 
Verzorgende IG duurt 3 jaar, de 
verkorte variant 1,5 jaar.     Samen 
kijken we welk traject het beste past. 
Als Verzorgende IG lever je dagelijks 
een totaalpakket aan zorg gebaseerd 
op het zorgleefplan van de bewoner. 
Gedurende de dag observeer je de 
bewoners en indien nodig stel je 
het zorgleefplan bij op basis van je 
observaties. Een mooie baan waar 
‘zorgen voor’ centraal staat! 

Ervaring BBL-opleiding
Hoe wordt dit traject nou echt 
ervaren? Annette Stormer deelt graag 

haar ervaring. Zij heeft na 30 jaar 
werkzaam te zijn geweest in de Retail 
en op kantoor een carrièreswitch 
gemaakt. Dit besluit heeft ze genomen 
nadat ze enkele jaren haar moeder 
heeft verzorgd. Haar moeder heeft 
gedurende deze periode ook altijd 
gezegd dat de zorg écht iets voor 
Annette is. Hoe ze daar nu over denkt? 
“Dat had ik 30 jaar eerder moeten 
doen!” 

Natuurlijk verloopt een BBL-opleiding 
met ups en downs. Zo moest Annette 
opnieuw leren leren en heeft ze zaken 
als PowerPoint moeten ontdekken. 
Gedurende het BBL-traject is Annette 
meerdere malen van afdeling 
gewisseld om op deze manier diverse 
doelgroepen te leren kennen. “Op 
alle locaties ben ik in een warm 
bad beland. Door alle collega’s, 
werkbegeleiders en praktijkopleiders 
ben ik heel goed ontvangen en 
begeleid.” 

Als je aan Annette vraagt wat het 
mooiste is wat ze tot nu toe heeft 
meegemaakt, kan ze niet één 
voorbeeld geven, maar is het vooral 
de dankbaarheid. “De dankbaarheid 
is het allermooiste. Op alle afdelingen 
heb ik met zoveel plezier en zoveel 
liefde rondgelopen en zo ben ik 
ook ontvangen.” Deze liefde en dit 
plezier straalt ze ook uit, waardoor 
de bewoners haar graag weer 
terugzien. “Iedereen zou deze reis met 
Groenhuysen moeten maken”.
Diploma behaald?
Benieuwd naar de toekomst binnen 

Groenhuysen na het behalen van je 
diploma? Er zijn binnen Groenhuysen 
genoeg mogelijkheden. Wij vinden 
het belangrijk dat je plezier hebt in je 
werk. Kom bij ons werken en ben de 
regisseur van je eigen loopbaan. Met 
verschillende locaties in Roosendaal 
en omgeving kunnen we inspelen op 
jouw ontwikkelwensen, functie-inhoud, 
doelgroep en woon-werkafstand. 

Kijk voor ons actuele aanbod en 
de opleidings-vacatures op www.
werkenbijgroenhuysen.nl

Inmiddels heeft Annette haar diploma 
behaald en is zij in september gestart 
op Wiekendael op de GRZ-afdeling. 
Een spannende stap waar zij nu zelf 
leerlingen mag begeleiden in hun 
ontwikkeling!

Leren & Ontwikkelen in 
verschillende doelgroepen?  
IK PAK DIE KANS BIJ GROENHUYSEN! 
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