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Waarom werken
in de thuiszorg ?

INTRO

Het mooiste aan werk in de zorg is dat jij je inzet
voor anderen zoals jij dat zelf ook zou willen. Het

naam zegt het al, thuiszorg. Jij ondersteunt en helpt
iemand rondom de thuis situatie denk aan

persoonlijke verzorging, Begeleiding, huishoudelijke
hulp en dagbesteding. Mensen die voor de zorg

kiezen zijn gepassioneerd en halen plezier en geluk

uit het helpen bij anderen als hun het zelf niet meer
instaat zijn om het te doen. Jij betekend hier dus

echt enorm veel voor mensen, dit geeft voldoening
en een prettig gevoel.

Collega's in de zorg benoemen dat de dankbaarheid,

waardering en de glimlach die je op ander mensen

kan veroorzaken een heel positieve impact hebben in

hun algemene kijk en mentale welzijn.Er zijn natuurlijk

stressvolle momenten en het kan emotioneel zwaar

zijn soms n, maar als je de mensen helpt met iets,
krijg je daar zoveel voor terug. Het zit hem in de
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WAARDEERING , VOLDOENING,
DANKBAARHEID
Om een beeld te kunnen geven van hoe het is om in

de thuiszorg te werken, wat de voordelen zijn en hoe
mensen dat ervaren? Hebben wij firsthand aan

diverse zorgverleners gevraagd over hun ervaringen
in the thuiszorg. Op de volgende Paginas proberen

wij te beantwoorden waarom werken in de thuiszorg
zzo'n leuke en positieve voldoening geeft.

VOORDELEN
Werken in de Thuiszorg

1.IETS MET BETEKENIS DOEN,
ONDERDEEL ZIJN VAN IETS
Jezelf inzetten voor het grotere goed, iets betekenen
in iemand zijn leven waarbij ondersteuning, hulp ,
medisch aandacht avdies en een luisterend oor nodig
zijn. Voldoening, dankbaarheid en waardering en met
ze met je als persoon kunnen doen.

2. DE UITDAGING
Mis je de uitdaging bij huidige baan, of jou
roeping gemist? Wil jij iets op gaan
pakken waar jij de passie en droom altijd
voor had of wil jij gewoon weer aan de
slag? De gezondheidszorg biedt enorm
kansen en mogelijkheden. Uitdagend baan
waar jij met verschillende ziektebeelden
en handelingen te maken hebt. Werk met
je hoofd , hart en handen . Praktisch ,
Theoretisch en sociale vaardigheden op
verschillende niveaus.

3.ONTWIKKELEN &
DOORGROEIEN
De zorg is constant in ontwikkeling. Mensen
leven langer,blijven langer thuis wonen en dat
betekent ook dat er meer hulp en ondersteuning
aan huis nodig is. Werk in de zorg geeft je de
ruimte en ontwikkelings kans om verschillende
cursusen en opleiding te volgen om bij te scholen,
na te scholen en om te scholen. De zorg is zo
divers dat er genoeg mogelijkheden zijn om iets
te vinden wat bij jou roeping past.

4. GEMIDDELDE SALARIS RUIM
HOGER
Werk in de zorg kent wel zijn momenten het kan intensief,
zwaar en stressvol zijn maar gemiddeld zijn de salarissen
en lonen hoger dan in een andere sector Al moet geld niet
het primaire reden zijn om in de zorg te komen werken,
iedereen heeft vaste lasten en het is fijn als jij jou brood
kan verdienen terwijl je iets doet waar jou passie bij
ligt.Salarissen kunnen vaak 2x zo hoog zijn als in een
andere sector Minimum Salaris begint bij 20 Euro/ uur...

WERK MET JE HOOFD, HART EN HANDEN"
STUDIE NAAR WAT WERKEN IN DE ZORG ZO
FIJN MAAKT

Follw ons op Facebook:
Yave Thuiszorg

VOORDELEN
Werken in de Thuiszorg

5. MET MENSEN VOOR
MENSEN
Je zet je dagelijks in voor mensen. Die momenten die
je kan koesteren zijn zo verschillend. Soms wordt er
een lach gedeeld, soms een paar tranen. Het doet
enorm veel met jou als persoon en je zet je niet
alleen in voor clienten maar je hebt een leuke
omgeving met collegas die zich zelf ook inzetten bij
de zorg van anderen. Om menselijk te zijn klinkt
simpel in worden maar met een baan in de zorg zie jij
dingen vanuit een andere perspectief.

6. FLEXIBILITEIT EN VRIJHEID
VERSCHILLENDE WERK
CONSTRUCTIES
Ook een van de meeste opvallende dingen is de ruime keus aan
werk verband mogelijkheden. Jij kan zowel in loondienst in de
zorg maar ook als ZZP'er waarbij je jou eigen uur tarief en
planning kiest. Ook is de kans om als freelancer aan de slag te
gaan, dit is vergelijkbaar aan ZZP"er maar dan zonder KVK
nummer en zonder de administratieve backoffice die erbij hoort.
Ook kan iemand een werk-leer traject aan gaan waar ze werken
en opgeleid worden tegelijk.

7. STABILITEIT EN ZEKERHEID
In de zorg is er een te kort aan zorg personeel. Er zijn
genoeg mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor mensen
die in de gezondheidszorg willen werken. Er is steeds
ook een grotere vraag naar opgeleide zorg professionals
van wegens het vergrijzing , mensen blijven langer thuis
wonen en er is ook meer specialistische aandacht nodig
aan huis. Door de grote behoefte aan zorg een te korte
aanbod aan zorg professionals is er een minuscuul kans
dat je zonder werk komt te zitten.

8. WERK AAN JEZELF EN JOU
PERSONA
Er is zoveel wat bij zorg komt kijken dat jij als individu
maar ook collectief leer jij jezelf ontdekken. Je leert sociale
vaardigheden en het is werk zoals gezegd wat jij met je
hoofd, hart en handen doet. Alle ervaringen en handelingen
bieden genoeg vlaakte om je steeds te blijven ontwikkelen
binnen de sector. Voor elk niveau kan jij nog verder
bijscholen om herkenningen en certificering voor krijgen.

Follw ons op Facebook:
Yave Thuiszorg
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Loondienst
Werk in loondienst,
verschillende contract
mogelijkheden, verzekerd
en pensioen opbouw
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ZZP'er

Ga aan de slag als ondernemer. ZZP'er in de
zorg. Jij bepaalt zelf je uurtarief en je
planning. Registratie bij KVK, AGB Code en
brancheorganisatie. Als zzp'er kan je ook
ondersteund worden met de facturatie en
backoffice

3

Freelancer

De stap als ZZP'er te groot? Je kan ook
als freelancer aan de slag, constructie
is zelfde als ZZP'er alleen je hoeft niet
ingeschreven te staan bij de KVK, je
administratie loopt via een salaris
administratie kantoor.
4 keuzes om te
kiezen wat voor
soort dienstverband
toepasselijk is voor
jou werk-drive
situatie.

Ben jij de volgende
zorgtopper?

4

Werk/Leer Plek BBL

In de zorg kan je ook een opleiding
volgen en tegelijkertijd werken. Dit
heet een stage of werk-leer plek BPV.
Hier in kan iemand een opleiding
volgen via BBL of BOL en tegelijkertijd
praktijk ervaring oplopen via een
Organisatie.

Werken bij Yavé
Thuiszorg?

Ons Kracht?
Gepasioneerde Mensen

Benefits
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WERK MET EEN BETEKKENIS EN
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