
Is Werken in
  de ouderenzorG
iets voor jou ?

ZORG
JIJ VOOR HET VERSCHIL?



Heb jij ouderenzorg 
op je lijstje staan als 
het gaat om jouw 
beroepsopleiding?
Nog niet? Mogen we je 
dan verrassen met een 
paar aardige weetjes 
over misschien wel 
jouw toekomstige 
beroep?
 
Ouderenzorg niet hip?
Grey’s Anatomy, House, Centraal medisch 
centrum, 24 uur op de spoedeisende hulp.
We kunnen je niet garanderen dat George 
Clooney hier rondloopt, omringt met knappe 
verpleegsters. Wel kunnen we je leuke, 
hardwerkende teams garanderen, waar 
aandacht is voor cliënten èn voor elkaar.

  HOE Zorg jij 
 voor het verschil?

Moderne middelen
Dat je met ouderen werkt, wil niet zeggen 
dat je werk ouderwets is.
Er wordt gewerkt met de modernste 
middelen: elektronische dossiers waar je 
de cliëntinformatie via een tablet bijhoudt. 
Beeldzorg, zorgalarmering, leefcirkels, 
tilliften zijn allemaal voorbeelden van 
moderne middelen.

Salaris
Wist je dat je in de ouderenzorg best goed 
verdient? Als fulltime verpleegkundige 
niveau 4 kun je al beginnen met € 2250,- 
bruto per maand. En dit kan oplopen tot 
maximaal € 3050,- bruto per maand.
Een vergelijking met een paar andere 
beroepen:
•  Medisch secretaresse: van € 1500,- tot 

€2600,- bruto per maand
•  Notarieel secretaresse: van € 1250,- tot 

€ 2250,- bruto per maand
•  Verzorgende IG: van € 1768,- tot € 2567,- 

bruto per maand
•  Arts assistenten: van € 2000,- tot 2200,- 

bruto per maand
•  Chef Kok: van € 2200,- tot € 2700,- bruto 

per maand
En er zijn nog meer aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden.



Jouw werkplek
Je werkplek kan variëren. Mensen wonen 
langer thuis en als je voor thuiszorg kiest, 
kom je bij je cliënt thuis. Ook dan werk je in 
een team.
In woonzorgcentra werk je in zo klein 
mogelijke teams. Dat is prettig voor een 
cliënt en voor jou.

In de teams regel je zo veel mogelijk 
zelf, maar in het begin altijd met goede 
begeleiding.
Woonzorgcentra worden steeds vaker 
vernieuwd of nieuw gebouwd. Dan wordt je 
werk soms nòg leuker.

Jouw werk 
Veel administratie, veel regeltjes…? 
Denk je dat?
Dat kan in de praktijk erg meevallen. Maar 
weet je wat? Kom het zelf ervaren!

Jouw cliënt
Omdat oudere cliënten vaak langdurige 
zorg nodig hebben, zie je cliënten langere 
tijd. En dat betekent dat je je cliënt beter 
kunt leren kennen.

Toekomst ouderenzorg
Binnen de ouderenzorg liggen misschien 
wel de grootste uitdagingen. Ouderenzorg 
is nooit simpel en standaard. Bovendien 
neemt het aantal ouderen snel toe. 
Ouderen hebben vaak meervoudige 
problemen. Ook sociale aspecten spelen 
een grote rol. Daardoor loop je elke dag 
tegen complexe situaties aan.
De regering heeft voor de komende 
jaren extra geld uitgetrokken om de 
ouderenzorg te verbeteren. Daar ligt dus 
toekomst.

Toekomst voor jou?
Misschien ben jij wel een van de eerste 
mensen die nu kiest voor deze richting, 
waar anderen straks jaloers op zijn. Het 
werk staat nooit stil, en jij dus ook niet. 
Denk er eens over na.Of misschien kun je 
er eens met je opa of oma over praten.

Meer weten?
Lees ook www.daarzitmeerachter.nl. 
Daar kun je in 3 interactieve verhalen 
ontdekken of ouderenzorg bij jou past.

Je kunt ook contact opnemen met een van 
de deelnemende organisaties.



ZORG
JIJ VOOR HET VERSCHIL?
Is een samenwerking 
van de volgende 
zorgorganisaties: 

Jouw opa en oma zijn bij 
ons in goede handen.

En je ouders straks ook.

En jij kunt NU beginnen ervoor 
te zorgen dat jij dat straks 

ook bent!


