
“ Tijdens de opleiding werkte ik al in Ten Anker als vakantie- en weekendkracht en liep er stage”

Giséla van de Ree zet haar talenten in voor goede zorg!
Giséla van de Ree zet haar talenten in bij SVRZ Ten Anker in Tholen.  Het 
allerleukste van haar werk vindt ze nog steeds het zorgen voor de cliënten. 
Hen een tevreden dag bezorgen en mooie gesprekken met ze voeren. Ze wil 
mensen die ook hun talenten in de zorg willen inzetten, graag begeleiden 
om een goede zorgprofessional te worden. 

Giséla wilde  vroeger kapper  worden, maar op de middelbare school is dit veran-
derd in de zorg en daar heeft ze nog geen moment spijt van. Na haar middelbare 
school heeft ze eerst de opleiding verzorgende IG gevolgd. “Tijdens de opleiding 
werkte ik al in Ten Anker als vakantie- en weekendkracht en liep er stage”, vertelt 
ze.  “In het begin van mijn opleiding deed ik allerlei huishoudelijke klusjes. Dit 
varieerde van het maken van een ontbijt en warme maaltijd voor de cliënten tot 
het opmaken van de bedden en het schoonhouden van de huiskamer, toilet en 
keuken. Maar ook het geven van  persoonlijke aandacht aan  de cliënten is heel 
fijn. De zorgmedewerkers hebben hier niet altijd tijd voor, want het is wel aanpak-
ken. Maar als je met een cliënt in een fotoalbum kan kijken,  kan gaan wandelen 
of een spelletje kan doen dan zie je de cliënt genieten. Op zulke momenten is het 
gewoon heel mooi en dankbaar werk.”

Verder geeft Giséla aan dat ze in haar weekendbaantje mee kon groeien met haar 
opleiding. “Wat ik leerde kon ik ook tijdens mijn werk in de praktijk toepassen. 
Zo mocht ik telkens een beetje meer. Dat is wat we ook voor nieuwe medewerkers 
voor ogen hebben. Je hoeft geen ervaring in de zorg te hebben, dat kun je leren. 
Het enige wat echt belangrijk is, is dat je hart voor de mensen hebt en goed voor 
hen wil zorgen tijdens hun verblijf bij ons.”

Door de positieve ervaringen werkt Giséla nog steeds bij SVRZ Tholen.  Na de op-
leiding verzorgende IG heeft ze haar talenten verder ontwikkeld en is de opleiding 
verpleegkundige gaan volgen. Ze vertelt dat ze het bij SVRZ goed naar haar zin 
heeft. “We zorgen mét elkaar voor de cliënten. Ik heb altijd het gevoel dat ik laag-
drempelig hulp of advies kan vragen bij collega’s. Ik vind het ook belangrijk om 
zelf open te staan voor vragen van collega’s. Ook ervaar ik dat er bij SVRZ  waarde-
ring is voor de medewerkers. Er wordt geluisterd naar onze input. Het mooie van 
de zorg is dat je, vanaf een weekendbaantje als scholier of medewerker wonen, 
door kunt groeien tot bijvoorbeeld verpleegkundige. Als je de ambitie  en de be-
nodigde capaciteiten hebt kan er heel veel. Bij SVRZ zijn er op ieder niveau volop 
mogelijkheden om een goede bijdrage te leveren aan de zorg voor onze cliënten.“

Wil jij ook jouw talenten inzetten in de zorg?  
Ga mee op talentenreis en vul je rugzak met talenten, informatie 
en misschien gelijk een contract! Bezoek de open dagen van 15.00 
tot 20.00 uur in Ten Anker, Prins Clauslaan 1 te Tholen op:

• Woensdag 29 juni of 
• Donderdag 30 juni 2022

Koffie/thee en iets lekkers staan gereed. Breng je  kinderen  
gerust mee. Er is  een apart hoekje waar ze lekker kunnen  spelen!


