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‘Ik ken de karakters en

voorkeuren van de bewoners
als die van mijn opa en oma.’

‘Ik sta te kijken van de kansen die ik bij Vivium krijg’
Een zorgzaam type is Marjon Caldenhove uit Lelystad wel, maar een zorgdiploma had ze niet. Een coronabaan was
haar kans om als zorgassistente bij Vivium te starten. In de Antonius Hof in Bussum is verzorgende Marion Wiegers
‘superblij’ met dit paar extra handen. Het werkt van beide kanten zo goed, dat Marjon nu een opleiding gaat volgen.
“Daar moet je dan 56 jaar voor worden”, grinnikt de
zorgassistente. Ze doelt op het vertrouwen om nu aan
een opleiding te beginnen en voor dat diploma van
helpende te gaan. “Deze ervaring maakt dat ik het
durf. En ik ga het nu doen ook! Ik sta te kijken van de
kansen, die ik bij Vivium krijg. De ontvangst was vanaf
de eerste dag hartverwarmend. Ik ga elke dag fluitend
naar mijn werk.” Verzorgende Marion (59) begeleidt
haar. “Iedereen moet zich hier welkom voelen”,
beschrijft ze de sfeer binnen het team en op de afdeling. “Dat lukt prima, hoor”, lacht Marjon.
Deze baan is door de overheid gesponsord als
tijdelijke ondersteuning in coronatijd. Zorgassistente
Marjon blijkt een waardevolle aanwinst voor bewoners
en ontlast het zorgteam. Marion: “Ze doet waar wij

niet altijd aan toe komen: nagels lakken, een boekje
lezen, wandelen. Of een praatje maken, eens even
bij iemand zitten of gewoon een hand vasthouden.
We zijn superblij met die een op een begeleiding,
afleiding en aandacht. Fijn om te zien dat we met haar
bewoners meer kunnen bieden. Ook als we straks in
de zomer krapper bezet zijn.”
Marjon werkt voor het eerst met mensen met dementie. “Maar ze herkennen mijn gezicht en reageren blij
als ze me zien of vragen wanneer ik weer kom”, glimmen haar ogen. Trots: “Ik was gewaarschuwd voor een
meneer, die boos kan reageren. Toch ging ik bij hem
zitten voor een praatje. Dat lukt goed, ook tot verbazing van een zorgcollega. Soms vragen bewoners of
ik hen naar bed of de wc wil brengen, maar dat mag

Doe jij je
werk met
lef en liefde?

niet. Als helpende kan en mag ik straks meer, dan hoef
ik minder teleur te stellen.”
“Om meer zorgtaken te mogen doen, heb ik hier
destijds de opleiding tot verzorgende gedaan”, lacht
Marion. Ze werkt negentien jaar bij Vivium. “Ik zou
niet anders willen. Geen dag is hetzelfde, de interactie
met collega’s en bewoners is leuk”, vertelt ze over de
zorg voor mensen met dementie. “En wat ik belangrijk
vind: ik ken hun karakters en voorkeuren als die van
mijn opa en oma.”
Wil jij ook werken in een team waar je volop kansen
krijgt om jezelf te blijven ontwikkelen? Wij zoeken
nieuwe collega’s voor diverse zorgfuncties in ‘t Gooi,
Weesp en Amsterdam-zuid!

!
Join the team
#teamvivium

Bij ons kun je je talenten volop ontwikkelen en kennismaken met verschillende kanten van
de zorg. Spreekt de zelfstandigheid en afwisseling van werken in de wijk je aan?
Of de bijzondere band die je opbouwt bij mensen met dementie? Misschien ga je voor de
uitdaging van geriatrische revalidatiezorg? Of wil je flexibel werken op locatie en in de wijk?
En op dagen en tijden dat het jouw uitkomt? Mogelijkheden genoeg!

Werken bij Vivium:



• Vrijheid en verantwoordelijkheid
• Verzorgende-IG? Direct een vast contract!
• Flexibel werken; vaste uren, veel afwisseling
• We zijn trots op #teamvivium en dat laten we graag blijken,
bijvoorbeeld in onze secundaire arbeidsvoorwaarden! Zo kun
je met belasting- en inkoopvoordelen een elektrische fiets of
Ecooter kopen. Voor privégebruik, werk of allebei. Dat is aan jou.

Meer weten?
Bel onze recruiters via
(035) 6 924 039, mail naar
werkenbij@vivium.nl of
kijk voor alle vacatures op
werkenbijvivium.nl.

‘De uitdaging is: ondanks alles die wond dichtkrijgen’
Als gevolg van een ongeluk kampt Herma Snel (65) uit Naarden met een gebroken voet, waarvan de wond
maar niet geneest. En dat is precies waar wondverpleegkundige Wilma Steenbergen van het Vivium wijkteam
voor gaat: ‘De uitdaging is ondanks alles die wond dichtkrijgen.’
Mevrouw Snel werd diverse malen
geopereerd, sinds ze op de fiets door
een auto werd aangereden. “Toen ik uit
de revalidatiekliniek thuiskwam, waren

mijn krachten en spieren weg”, legt ze
uit. Haar lichaam stootte de metalen
platen en schroeven, die haar voet
moesten verstevigen, af. De platen zijn

–
‘Elke keer als

er nu uit, maar de wond geneest niet
goed. Er kwam een hoog-laagbed in
de woonkamer en voor de wondverzorging werd het wijkteam ingeschakeld.
“Elk lichaam reageert anders”, weet
Wilma. “Er zijn meerdere wegen
die naar wondgenezing leiden.” Ze
volgde bij Vivium eerst de opleiding
tot verpleegkundige en is inmiddels
één van de gediplomeerde wondverpleegkundigen. Ze biedt graag
zorg aan huis vanuit het zelfsturend
wijkteam. Daarnaast springt ze met
wondzorgspecialisatie op afroep bij
waar nodig. Om de wondgenezing bij
mevrouw Snel te stimuleren, plaatste
ze een vacuümpomp. Die zuigt wondvocht af en houdt de wond luchtdicht.
Deze moet van binnenuit dichtgroeien.

dat lukt, geeft
dat een kick.’

Twee keer per week komt Wilma of een
collega de wond verzorgen. “Dan bouw
je een band op”, zegt mevrouw Snel.
“Ik kan al maanden geen kant op. Als
ze er zijn, heb ik ook een praatje. En als
ik bel, omdat er iets is, dan komen ze.”
Wilma reageert: “Ons kantoor is om de
hoek. Als je straks een ommetje kunt
maken, kom dan eens bij ons koffiedrinken.” Mevrouw kan niet wachten: “Ik wil
eropuit, weer fietsen en boven in mijn
eigen bed slapen.” Wilma is vastberaden om ook deze wond dicht te krijgen.
“Elke keer als dat lukt, geeft dat een
kick.”
Spreken de zelfstandigheid en
afwisseling van werken in de
wijk jou ook aan? Kijk dan op
werkenbijvivium.nl/wijkteams

‘Zij neemt iedereen mee, ik voel me meteen op mijn gemak’
Als gezondheidszorgpsycholoog bij Vivium heeft Janneke Horseling afwisselend werk: ze maakt deel uit van
het Advies- en Behandelcentrum (ABC) voor ouderen thuis en in het verpleeghuis. Vandaag begeleidt ze bij de
dagbehandeling Larikshof lotgenotencontact, waar bezoeker Joost Witsen Elias (84) vertelt: “Dit houdt me gezond.”
Samen met Ceciel van den Oord (72) en Thea Kikkert
(79) doet meneer mee met de kopgroep. “Dat is een
gesprekgroep”, legt Janneke uit, “waar mensen met
beginnende dementie steun en begrip bij elkaar
vinden in de omgang met hun ziekte. Zij bepalen
de inhoud. Ik begeleid de vorm.” Mevrouw Kikkert
reageert meteen: “Dat doet ze fantastisch. Ze neemt
iedereen mee in het gesprek.” “En ik voelde me meteen op mijn gemak”, zegt mevrouw Van den Oord,
die is aangemeld door haar casemanager dementie.
Ze zegt het effect nu al te merken: “Ik verheug me
erop en ga met een goed gevoel weer naar huis.
Weer onder de mensen zijn, het contact maakt dat ik
me blijer voel.” Ook meneer is blij, dat hij deze stap
heeft gezet. “Hier poetsen we mijn geheugen op. Ik
merk dat het werkt.” De kopgroep brengt mevrouw
Kikkert in één woord: “Geluk! Je beleeft wat en hoort
mogelijkheden waar je zelf niet aan gedacht hebt.”

Dat is waar Janneke het voor doet. Ze koos als psycholoog bewust voor de ouderenzorg. “Je werkt met
je hart en met een vol leven, met veel aanknopingspunten voor behandeling van depressie, angst en
gedragsproblemen. Ik werk bovendien veel samen,
onder andere met een verpleegkundige en specialist
ouderengeneeskunde, en met familie.” Het Vivium
ABC-team kan door de huisarts worden ingeschakeld
voor onderzoek en behandeling van elkaar beïnvloedende lichamelijke en psychische klachten bij ouderen. “Thuis of in het verpleeghuis, ook op hogere
leeftijd gun ik mensen behandeling in plaats van
symptoombestrijding.”
Maak je net als Janneke als ambitieuze
zorgprofessional graag het verschil met een
persoonlijke benadering voor je cliënten? Kijk dan op
werkenbijvivium.nl/ABC voor jouw mogelijkheden!

Dienst aan huis

De boodschappen
aan huis
laten bezorgen?

Nieuw en

U kunt ons bellen op ma t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur op: (035) 6 924 924
/viviumzg

Of kijk op www.vivium.nl

@viviumzorggroep

/vivium-zorggroep

/viviumzorggroep

Bezorgkosten zijn € 3,99 per keer; als u er
minimaal 6 maaltijden van Vers aan Tafel
bij besteld, zijn de bezorgkosten € 1,99.
En om iedereen te laten kennismaken met
deze nieuwe service, trakteren ze de eerste
twee maanden nog eens extra en rekenen ze
helemaal geen bezorgkosten!
Ga naar: www.viviumservices.nl/boodschappen

happ
Boodsc
+
service

Sinds kort is het mogelijk om boodschappen via
Vivium Services te bestellen bij Coop en thuis te laten
bezorgen. Met een minimaal te besteden bedrag
van € 35,- is het ook geschikt voor iemand met een
klein huishouden. Naast de boodschappen is het ook
mogelijk om direct kant en klare vriesverse maaltijden
van Vers aan Tafel erbij te bestellen met 5% ledenkorting. Via de website van Coop of via de eenvoudige
app op de telefoon of tablet kunt u snel en eenvoudig
boodschappen bestellen.

Wilt u meer informatie over Vivium Zorggroep?
E info@vivium.nl

–
‘Dit houdt me gezond.’

Bent u nog geen Vivium-lid?
Lid worden loont!
Vivium-leden krijgen altijd korting op ons aanbod. Als u zich inschrijft voor 1 juli a.s. als nieuw lid,
betaalt u slechts € 10,- voor het lidmaatschap in 2021.
Bovendien ontvangt u daar een tijdelijk een handige
opener 5-in-1 t.w.v. € 5,95 bij van FullMobility (op=op).

