
MagazineMagazine
Drie jaar gezamenlijke impact in de zorgDrie jaar gezamenlijke impact in de zorg



Als ik terugblik op de afgelopen jaren met de Nationale 
Zorgklas (NZK) voelt het als een soort achtbaan. Een startup 
die plotseling liever gister dan vandaag diende te bestaan, en 
dat in een tijd van grote crisis. En het mooie was, dit lukte. 
Iedereen werkte hard en voordat we het wisten was het
platform een feit, waren er docenten en opleiders aan
De Nationale Zorgklas verbonden en begonnen de eerste 
trainingen met stewardessen van de KLM en mensen van
het Rode Kruis. Het was een prachtige ervaring en ik ben
er dan ook ontzettend trots op hoe we dit met
elkaar hebben gedaan. 

Toen na de grootste coronagolven de focus werd verlegd op de mbo-certificaten, kwamen er 
nieuwe uitdagingen op ons af. Maar ook hierin hebben we samen met opleiders uit heel het land 
en met het Ministerie van VWS een nieuwe werkelijkheid tot stand gebracht. Wederom door 
middel van de juiste samenwerking werd direct waarde gecreëerd voor de zorg in Nederland. Ik 
heb zelf ontzettend veel geleerd van de afgelopen jaren met De Nationale Zorgklas en de korte 
lijntjes tussen het opleidingsveld en het werkveld bieden écht meerwaarde om verandering te 
realiseren. De kracht van samenwerking en ondernemingslust laten zien dat we heel ver kunnen 
komen. Dat biedt mij goede hoop voor de toekomst van de zorg. 

In dit online magazine tonen de verhalen van deelnemers, zorgorganisaties, docenten, en ons 
eigen team de impact van De Nationale Zorgklas. Alle woorden, ervaringen en gevoelens die je in 
dit magazine zult lezen, bieden stuk voor stuk inzicht in de resultaten van bijna drie jaar Nationale 
Zorgklas. We hopen hiermee meer zij-instromers, zorgorganisaties, opleiders en docenten te 
inspireren om mee te bewegen naar nieuwe oplossingen voor de zorg. Want samen kunnen we 
het verschil maken en richting een toekomstbestendige zorg groeien.  

‘De kracht van
samenwerking en 
ondernemingslust
laten zien dat we heel 
ver kunnen komen’

Godfried Verkerk
Voorzitter bestuur Nationale Zorgklas



Achter de schermen van De Nationale 
Zorgklas waren in de afgelopen jaren 
soms wel meer dan 100 mensen per 
dag aan het werk. Altijd met het doel 
om mensen snel én verantwoord te 
scholen om te helpen in de zorg. Het 
bestuur vertrouwt het dagelijkse 
management toe aan een uniek 
programmamanagement bestaande 
uit verschillende organisaties en 
individuen, namelijk: ActiZ, SDB 
Groep, Get Hooked, CAOP en Longtale. 
Hoe blikt dit team terug op de 
afgelopen jaren?
 
Te midden van de coronacrisis werd in 
maart 2020 in recordtijd De Nationale 
Zorgklas (NZK) opgericht. In ongeveer 
vier weken werd een website gebouwd 
en een netwerk aan opleiders en 
docenten samengebracht om mensen 
mét en zonder zorgervaring inzetbaar te 
maken voor de zorg. In een periode 
waarin niemand nog wist wat Corona 
zou brengen, wat de effecten zouden 
zijn en hoelang het zou duren, werkte 
het kersverse programmamanagement 
van de NZK hard aan de livegang van het 
platform. Tim Kind (ActiZ): ‘In een 
extreem korte tijd moesten we volledig 
anders gaan nadenken over hoe we 
opleiden in Nederland. Er ontstond een 
acute vraag naar crisisscholing. Een 
vraag die naar onze mening een 
oplossing op landelijk niveau nodig had. 
Met De Nationale Zorgklas werd dit 
gerealiseerd. Deze unieke samenwerking 
tussen tientallen opleiders, docenten, 
het Ministerie van VWS en initiatieven 
zoals ‘Extra handen voor de Zorg’ bracht 
een innovatie tot stand die voor Corona 
ondenkbaar was geweest’.
 
Snelle organisatie en samenwerking
In deze onzekere, eerste fase van de 
Coronacrisis wilden ontzettend veel 
mensen hun steentje bijdragen. Dit 
bood De Nationale Zorgklas de kans om 

zich snel te kunnen organiseren. Waar 
de ontwikkeling van een website- en 
online platform normaal maanden 
duurt, lukte het Get Hooked dit in 
slechts enkele weken tijd te realiseren. 
Koen van Lierop (Get Hooked) vertelt: 
‘Zodra wij benaderd werden om mee te 
werken aan De Nationale Zorgklas 
hebben wij gelijk onze andere klanten 
gebeld. We vroegen hen, omwille van 
het enorme maatschappelijke belang 
van deze plotselinge opdracht, of hun 
projecten een paar weken vertraging 
mochten oplopen, zodat De Nationale 
Zorgklas voorrang kreeg. Hier werd 
gelukkig begripvol op gereageerd, en zo 
konden we binnen een recordtijd het 
webplatform bouwen’.
 
Het volledige programmamanagement 
was gefocust op snelle én goede 
oplevering van De Nationale Zorgklas, 
zodat Nederland een antwoord had op 
de opleidingsvraag voor de (nieuwe) 
ondersteuners in de zorg. ‘Pasen, 
Pinksteren, avonden en weekenden, 
alles werkten we door. In deze fase 
sprak ik het programmamanagement 
bijna meer dan mijn eigen familie. Het 
was een intense periode maar het lukte. 
En wat ik zo ontzettend gaaf vond, is dat 
iedereen die we benaderden, docenten, 
opleiders door het hele land, iedereen 
droeg bij om het te laten werken. Zonder 
deze medewerking was De Nationale 
Zorgklas nooit zo een succes geworden. 
We hebben het echt samen gedaan’, 
aldus Annette van Krimpen (SDB groep).
 
Volgende stap
Verschillende coronagolven, duizenden 
aanmeldingen en trainingen verder, 
besloot De Nationale Zorgklas verder te 
kijken dan de crisisscholing. Rens van 
den Berg (SDB Groep) blikt terug: 
‘Iedereen werkte hard om de NZK tot 
een succes te maken, en we hebben de 
waarde laten zien met onze snelle 

reactie op de opleidingsvraag in de 
coronacrisis. Maar we wilden meer doen 
en een volgende stap zetten. De basis 
was gelegd, het landelijke netwerk met 
meer dan 30 publieke- en private 
opleiders was actief, het platform 
werkte goed. We besloten het momen-
tum te benutten en de mbo-certificaten 
te starten, om zo blijvende impact te 
leveren aan de zorgsector’. De 
mbo-certificaten bleken eveneens een 
succes. In combinatie met de Corona-
banen, maakte het Ministerie van VWS 
de baan vrij om op laagdrempelige wijze 
zij-instromers aan te trekken voor de 
zorg. Via een gesubsidieerd traject 
konden zij een opleiding van De 
Nationale Zorgklas volgen en vervolgens 
met een mbo-certificaat aan de slag bij 
de zorgorganisatie. Een unieke kans 
waar honderden organisaties door heel 
het land gebruik van maakten. Inmiddels 
heeft De Nationale Zorgklas in totaal 
drie mbo-certificaten ontwikkeld en 
meer dan 1.400 mensen opgeleid via 
deze (online) leertrajecten.
 
Samen naar een
toekomstbestendige zorg
De korte geschiedenis van De Nationale 
Zorgklas laat zien dat innovaties en 
oplossingen door slimme samenwerking 
tot stand kunnen worden gebracht. 
Docenten, publieke- en private 
opleiders, en zorgorganisaties van 
uiteenlopende omvang hebben de 
kansen van De Nationale Zorgklas in de 
afgelopen jaren gecreëerd, omarmd en 
benut. Samen kunnen we bewegen naar 
een toekomstbestendige zorg. Het 
programmamanagement en bestuur van 
De Nationale Zorgklas blijft zich ook de 
komende jaren inzetten om te innoveren 
en de zorgsector te voorzien van slimme 
oplossingen.
 
 

Een terugblik op bijna drie 
jaar Nationale Zorgklas



Korte Facts Nationale Zorgklas
In een notendop

website bezoekers
140.0000+

betrokken opleiders 
en docenten

350+

mensen opgeleid
6.000+





Drie jaar Nationale Zorgklas

Maart - April 2020
De coronapandemie bereikt ook Nederland. 

Vanwege de toenemende druk op de zorg wordt 
gekeken hoe op een vernieuwende manier 

verantwoord extra zorgcapaciteit kan worden 
ingeschakeld. Binnen enkele weken wordt met 

behulp van het fonds A+O VVT en door middel van 
intensieve samenwerking tussen ActiZ, SDB Groep, 

Get Hooked De Stichting Nationale Zorgklas 
opgericht. Een volledig nieuw trainingsplatform 

met bijbehorende praktijkgerichte trainingen. De 
Nationale Zorgklas is geboren. In de periode die 
volgt sluiten opleiders en hun docenten uit heel 

Nederland zich aan om via unieke Online Trainingen 
oud-zorgprofessionals en zij-instromers te trainen. 

Dit alles zodat om hen binnen een week klaar te 
stomen voor ondersteunend werk in de zorg.

Vandaag

    Februari 2021 - December 2021
Een nieuwe mijlpaal binnen het zorgwerkveld. Via 

de ‘mbo-certificaten’ die De Nationale Zorgklas 
heeft ontwikkeld kunnen deelnemers via het 
platform nu ook een versnelde deelopleiding 

volgen mét maatschappelijk effect. Zo bieden we 
niet alleen extra zorgcapaciteit op de korte termijn, 

maar ook op de lange termijn. Ondertussen 
worden ook de Online Trainingen van De Nationale 

Zorgklas nog op grote schaal aangeboden.

Oktober 2020 - Februari 2021
De tweede golf van de coronacrisis raakt Neder-
land opnieuw hard. Besloten wordt om niet enkel 
mensen met een werkgever in de zorg, maar 
iedereen die wil helpen een kans te geven op een 
training binnen De Nationale Zorgklas. Dankzij een 
samenwerking met Extra Handen voor de Zorg 
weten we in korte periode meer dan 13.000 
mensen die zich hebben aangemeld te benaderen, 
een intake bij hen af te nemen en wanneer 
succesvol in een trainingsgroep te plaatsen. 
Duizenden mensen ontvangen hierdoor een 
trainingscertificaat waardoor zij inzetbaar zijn 
binnen zorgorganisaties.

Januari 2022 - December 2022
Ook nu worden tegelijkertijd nog Online Trainingen 
en mbo-certificaten aangeboden via De Nationale 
Zorgklas. Ondertussen wordt hard gewerkt aan het 
verduurzamen van het platform, zodat De Nationa-
le Zorgklas ook op de lange termijn - na de 
coronapandemie - een trainings- en opleidings-
platform van de zorg en voor de zorg kan blijven.



Mijlpalen
Programmateam

Nationale Zorgklas

SDB Groep
“In een tijd waarin opleiders en 
docenten zelf ook enorme uitdagingen 
hadden, gaf iedereen álles om bij te 
dragen aan De Nationale Zorgklas”

ActiZ
“De Nationale Zorgklas laat zien dat er 
enorme mogelijkheden zijn als we onze 
krachten bundelen”

Get Hooked
“Toen de coronacrisis begon, hebben 
we met zijn allen binnen een maand uit 
het niets iets heel bijzonders gecreëerd. 
En op dat bijzondere fundament 
hebben we in de 2,5 jaar daarna 
gezamenlijk voort kunnen bouwen!”

Longtale
De Nationale Zorgklas heeft kansen en 
innovatie tot stand gebracht die voor 
Corona onmogelijk leken. Door slim 
samen te werken kunnen we echt 
verandering realiseren” 

CAOP
“Het feit dat zo’n 3.000 medewerkers 
hun certificaat via De Nationale Zorgklas 
hebben behaald en het certificaaton-
derwijs zo versneld is in de tijd van
de NZK is een mijlpaal waar we zeer 
trots op zijn” 



Ervaringen Nationale Zorgklas
Verhalen van deelnemers, zorgorganisaties, docenten over De Nationale Zorgklas



‘Ik zit helemaal op mijn plek’
Met veel enthousiasme begon Daniëlle dertig jaar geleden met haar werk in het 
onderwijs. Tijdens haar laatste jaren in de onderwijssector hielp zij als remedial 
teacher kinderen op de basisschool met leer- en ontwikkelingsproblemen. 
Totdat zij twee jaar geleden besloot een overstap te maken naar de zorg om 
ouderen met dementie te ondersteunen. Een dappere keuze, waarbij zij onder 
andere gebruik maakte van de mbo-certificaten van De Nationale Zorgklas om 
basiskennis op te doen over de zorgsector.

Duidelijke focus
Op eigen initiatief startte Daniëlle haar 
zoektocht naar een opleiding om haar 
nieuwe carrière in de zorg te ondersteu-
nen: ‘Eerst overwoog ik het volledige 
Verzorgende IG diploma maar dit paste 
niet bij waar ik naar op zoek was. Mijn 
focus was duidelijk, ik wou basiskennis 
opdoen over de zorg, maar mij met 
name verdiepen in de onderwerpen 
dementie en welzijn. Met al twee andere 
hbo-diploma’s op zak had ik er geen 
behoefte aan om weer drie jaar een 
studie te volgen. Toen stuitte ik op het 
mbo-certificaat Individuele Ondersteu-
ning in de Maatschappelijke Zorg via De 
Nationale Zorgklas. Dit voelde gelijk als 
een goede match. Ik heb het met mijn 
werkgever besproken en na haar 
positieve reactie ben ik gestart’.

Over de opleiding
Met 13 andere deelnemers volgde 
Daniëlle de online opleiding met veel 
plezier. ‘De opleiding was precies wat ik 
nodig had, het leerplatform werkte goed 
en de praktijkverhalen van de andere 
deelnemers waren voor mij zeer 
leerzaam. Ik ging zelf op zoek naar 
aanvullende informatie en ik vroeg de 
docenten of ik mijn opdrachten zoveel 
mogelijk mocht uitwerken vanuit de 
invalshoek van dementie. Zo heb ik er 
echt mijn eigen draai aan kunnen geven 
en in combinatie met de praktijkstage, 
heeft de opleiding mij exact gegeven 
wat ik zocht. Een sterke theoretische 
basiskennis van de zorg’.

Zij-instromer Daniëlle verliet het onderwijs voor de zorg: 

Ik heb mijn houding aangepast, en
geleerd om feedback van collega’s
eerlijk te ontvangen

Daniëlle werkt momenteel op ZZP-
basis als welzijnsbegeleider 
bij verschillende zorgorganisaties 
in Brabant. Daarnaast biedt ze 
1-op-1 begeleiding aan ouderen 
met dementie.



Opnieuw beginnen
De overstap naar de zorg was een 
bewuste keuze van Daniëlle en hoewel 
zij zich erop had voorbereid om 
helemaal opnieuw te beginnen in deze 
sector, was dit niet altijd even makkelijk. 
Daniëlle: ‘Met de bagage aan werkerva-
ring, opleidingen en mijn ietwat 
eigenwijze persoonlijkheid moest ik 
leren om een stapje terug te doen. Om 
met een open blik te kijken naar en leren 
van collega’s die vaak een stuk jonger 
waren dan ik. Dat was soms best lastig. 
Zij hadden echter meer kennis van de 
zorg en dus de theoretische basis die ik 
miste. Ik heb mijn houding aangepast en 
geleerd om feedback van collega’s 
eerlijk te ontvangen. Dat lukte echter 
pas toen ik op een fijne stageplek 
terecht was gekomen, een veilige 
werk- en leeromgeving is immers heel 
belangrijk. Vanaf dat moment verliep 
alles een stuk soepeler en leerde ik heel 
snel wat zorg en begeleiding voor 
ouderen met dementie inhoudt’. 

Maar er zijn zeker ook voordelen aan de 
zij-instroom en Daniëlle ziet parallellen 
met haar eerdere werkervaring: ‘Als 
remedial teacher verdiepte ik mij niet 
alleen in de belemmeringen bij kinderen 
maar zocht ik ook naar hun mogelijkhe-
den en hun sterke kanten . Van daaruit 
hielp ik hen, gebruikmakend van waar ze 
goed in zijn, hun problemen aan 

te pakken. In mijn huidige werk met 
ouderen met dementie volg ik soortge-
lijke stappen. Mijn collega’s en ik 
verdiepen ons in de levensgeschiedenis 
van onze gasten, wij krijgen informatie 
over ‘hun’ dementie (ieder mens is ook 
daarin uniek) en er ontstaat in gesprek 
met hen een beeld van hun wensen en 
behoeften. Vervolgens kijken we samen 
naar wat er wél mogelijk is en hoe we 
elke dag dat zij bij ons te gast zijn een 
stralend randje kunnen geven’.

Tips voor andere zij-instromers
Wat Daniëlle betreft blijft ze tot haar 
pensioen werkzaam in de zorgsector om 
elke dag ouderen met dementie te 
blijven helpen. ‘Het werk maakt mij zo 
blij en gelukkig, ik zit echt op mijn plek’. 
Aan andere zij-instromers die de stap 
naar de zorg overwegen, geeft zij mee: 
‘Zet je eerdere werkervaring op de 
tweede plek en ben je ervan bewust dat 
je helemaal nieuw bent in deze sector 
en veel moet leren. Als jij je hiervoor 
openstelt, kun je snel groeien en jouw 
plek op de werkvloer vormgeven. Er zijn 
zoveel ouderen die behoefte hebben 
aan mensen die hen met tijd en 
aandacht een fijne en zinvolle dag willen 
bezorgen. Als jij voelt dat je hier aan bij 
wilt dragen, zet dan de stap en kom de 
zorg versterken’.

In combinatie met de praktijkstage, 
heeft de opleiding mij exact gegeven
wat ik zocht. Een sterke theoretische
basiskennis van de zorg



‘Nationale Zorgklas 
kan in komende jaren 
flexibele en kwalitatief 
goede leertrajecten 
aanbieden’
Dit artikel is in het najaar van 2021 verschenen op de website van De Nationale Zorgklas.

Het jaar 2021 stond wederom in het teken van uitspraken over ‘code zwart’, 
volle IC’s, en talloze krantenkoppen over de druk op de zorg. In dit bewogen jaar 
voor de zorgsector heeft De Nationale Zorgklas samen met alle partners hard 
haar best gedaan om gepaste hulp te bieden. Duizenden mensen werden 
opgeleid via onze mbo-certificaten en online trainingen. In dit eindejaarsbe-
richt deelt bestuurder Saskia Visser haar visie op de afgelopen periode en kijkt 
zij ook vooruit. Wat zal 2022 brengen?

Saskia Visser is directeur Bedrijfs-
opleidingen bij ROC Friese Poort en 
bestuurder van De Nationale 
Zorgklas. Saskia focust zich op het 
volwassenenonderwijs en de 
regionale opdracht voor ‘Een Leven 
Lang Ontwikkelen’.

Bestuurder Saskia Visser:



Sinds het begin van de COVID-19 crisis is de 
zorg elke dag in het nieuws. Het gaat veelal 
over het aantal opnames van coronapatiën-
ten, uitgestelde zorg en over de bezetting in 
de ziekenhuizen. Ook de verpleeghuiszorg 
komt veelvuldig langs. Naast het aantal 
besmettingen gaat de berichtgeving over het 
tekort aan zorgpersoneel, vooral verpleeg- en 
verloskundigen, in ziekenhuizen en zorgcen-
tra. Dit tekort bestond al langer, maar werd 
uitvergroot door de pandemie en de 
bijkomende druk op het overwerkte perso-
neel.

Meer dan 5.000 aanmeldingen
De Nationale Zorgklas is in 2020 opgericht 
om verkorte leertrajecten aan te bieden 
tijdens de coronacrisis. In 2021 zijn meer dan 
5.000 mensen aangemeld voor een leertra-
ject via De Nationale Zorgklas. Dit kan een 
online training zijn of een mbo-certificaat op 
niveau 2 of 3. Als we terugkijken, kunnen we 
dan ook stellen dat De Nationale Zorgklas 
heeft bijgedragen aan de roep om ‘meer 
handen voor de zorg’ te krijgen. Ook nu we 
wederom in een nieuwe golf van COVID-19 
besmettingen zijn beland, staan wij klaar om 
samen met publieke en private opleiders in 
het hele land zorgmedewerkers op te leiden.

En we kijken ook verder, hoe kan De Nationale 
Zorgklas een bijdrage leveren aan het 
arbeidsmarktvraagstuk binnen de zorg? We 
zijn hierover in gesprek met zorgorganisaties, 
onderwijs, vakbonden en het Ministerie van 
VWS en hebben hier diverse ideeën bij.  
Bijvoorbeeld versneld en gezamenlijk nieuw 

opleidingsmateriaal ontwikkelen of het 
opleiden van nieuwe doelgroepen,
zoals mantelzorgers.

Toekomst
Van belang is dat De Nationale Zorgklas de 
komende jaren samen met de publieke en 
private opleiders in staat is om flexibele en 
kwalitatief goede leertrajecten aan te bieden, 
passend bij de vraag van de zorgorganisaties. 
Vanuit het onderwijs zie ik diverse mogelijk-
heden om bij te dragen aan het oplossen van 
de problemen op de arbeidsmarkt binnen de 
zorg. Niet alleen door meer starters op te 
leiden door middel van gespecialiseerde 
opleidingen. Ondanks de groei van deze 
zorgopleidingen is dit alleen niet genoeg om 
de vervangingsvraag op te vangen. Daarom 
moet er gekeken worden naar de competen-
ties en vaardigheden van mensen met een 
achtergrond in andere sectoren, die over 
kwaliteiten beschikken die ook in de zorg 
relevant zijn. Door deze competenties en 
vaardigheden te waarderen en valideren kan 
met functiegerichte scholing slimme 
zij-instroom gerealiseerd worden. Zo 
benutten we het beschikbare arbeidsmarkt-
potentieel en dragen we bij aan een duurza-
me oplossing van de arbeidsmarkttekorten in 
de zorg.

Ik kijk er naar uit om samen met het team van 
De Nationale Zorgklas ook in 2022 weer 
invulling te geven aan deze belangrijke 
doelstellingen voor het (flexibel) opleiden 
in de zorg.

Er moet gekeken worden naar de 
competenties en vaardigheden 
van mensen met een achtergrond in  
andere sectoren, die over kwaliteiten 
beschikken die ook in de zorg
relevant zijn



‘Ik weet zeker dat ik in 
de zorg blijf en ga mijn 
droom waarmaken!’
Pas zes maanden werkt Petra Demper (43) in de zorg, maar ze weet nu al dat 
hier haar toekomst ligt. Via een initiatief van de gemeente en het Werkgevers-
Servicepunt Midden-Holland hoorde Petra over scholing via De Nationale 
Zorgklas om basiskennis op te doen over werken in de zorg. Een uitdaging die zij 
met beide handen aangreep. Wij spraken Petra over haar stap naar de zorg. 

Hoewel Petra geen zorgachtergrond 
heeft, trok de sector haar altijd aan: ‘Ik 
heb voornamelijk in de detailhandel 
gewerkt, in supermarkten en andere 
winkels. Maar de zorg heeft altijd mijn 
interesse gehad. Mijn jongste zoon heeft 
een beperking en heeft extra aandacht 
nodig. En ook toen mijn vader in een 
ziekbed belandde, was ik degene die 
ondersteunde met zijn verzorging. Ik 
speelde eerder wel eens met de 
gedachte om de stap naar de zorg te 
onderzoeken. Maar als alleenstaande 
moeder met twee jonge kinderen, wist 
ik niet goed waar te beginnen’. Toen 
Petra hoorde over de mogelijkheden van 
de training van De Nationale Zorgklas, 
leek dit haar de uitgelezen kans om in 
actie te komen.

Nationale Zorgklas
Via de gemeente en het UWV kwam 
Petra in contact met Sabrina van den 
Hoek, adviseur bij het WerkgeversServi-

cepunt Midden-Holland, die haar 
vertelde over een uniek initiatief. Petra: 
‘Sabrina gaf aan dat de gemeente 
scholing via De Nationale Zorgklas 
aanbood, in combinatie met een traject 
voor hulp bij het opmaken van je CV, het 
voorbereiden van sollicitaties en meer’. 
Het traject zou afgesloten worden met 
een kennismakingsgesprek bij regionale 
werkgevers als Welthuis, Zorgpartners 
en Vierstroom. Zij werken veel samen 
met het WerkgeverServicepunt 
Midden-Holland om zij instromers een 
kans te geven. Dit sloot goed aan bij wat 
Petra zocht: ‘Aangezien ik thuis zat 
zonder werk dacht ik direct, dit is mijn 
kans! Ik heb mezelf aangemeld en een 
paar weken later startte ik al met de 
training van De Nationale Zorgklas’.

Initiatief nemen
De training nam een week in beslag, en 
Petra werd met elke les enthousiaster. 
Toen de lessen afgelopen waren, 

Petra weet nu al dat hier haar toekomst ligt.

Petra Demper is 43 jaar oud en 
werkt momenteel als ADL-onder-
steuner bij zorgorganisatie Welthuis. 
Samen met haar twee kinderen 
woont zij in Ammerstol.



wachtte zij dan ook niet op de fysieke 
bijeenkomsten van de gemeente en het 
WerkgeversServicepunt om haar 
zoektocht naar een baan in de zorg te 
starten. ‘Ik ben nu eenmaal niet zo 
afwachtend, en dacht, ik kan zelf toch 
ook initiatief nemen? Een gesprek 
aangaan kan nooit kwaad en het is altijd 
een leermoment. Toen zag ik op social 
media een bericht van Welthuis 
voorbijkomen, dat zij ondersteuners 
voor ADL-taken zochten. Dit leek 
precies te passen bij de lessen uit de 
training van De Nationale Zorgklas. 
Diezelfde dag heb ik Welthuis nog 
gemaild met mijn CV, motivatiebrief en 
het behaalde certificaat van De 
Nationale Zorgklas. Drie dagen later 
mocht ik al op gesprek komen’, aldus 
Petra.

Eerste baan in de zorg
Na het gesprek bij Welthuis ging het 
snel voor Petra en ze kon een aantal 
weken na de sollicitatie starten met 
haar eerste baan in de zorg als ADL-on-
dersteuner: ‘Welthuis heeft mij heel 
warm ontvangen en ik werd goed 
begeleid. Voordat ik aan het werk ging, 
was er een scholingsdag georganiseerd 
waarin onder andere werd uitgelegd 
over de passieve- en actieve lift, 
steunkousen, wat de ADL-taken 
inhouden, hoe je omgaat met demente-
rende cliënten en meer. Ik merkte dat 

mijn lessen van De Nationale Zorgklas 
nuttig waren geweest, aangezien ik 
meerdere dingen al wist of dat deze in 
ieder geval niet compleet nieuw voor 
mij waren’.

Inmiddels werkt Petra zes maanden bij 
Welthuis en voelt zij zich goed op haar 
plek. Ze heeft thuis ook alles onder 
controle en Petra’s kinderen zijn trots 
dat zij haar plek in de zorg heeft 
gevonden. Ze ervaart het werk als heel 
positief: ‘De dankbaarheid van de 
mensen is zo groot. Of je nu een potje 
rummikub speelt, samen een rondje 
loopt of extra aandacht geeft op welke 
manier dan ook, ik laat steeds weer blije 
gezichten achter’.

Toekomst
Petra’s verhaal laat zien dat het nooit te 
laat is om de stap naar de zorg te 
maken. Het heeft haar een nieuwe baan 
opgeleverd, maar ook een boost aan 
zelfvertrouwen gegeven en haar 
leergierigheid aangewakkerd. Ze vertelt 
enthousiast dat ze verder wil in de zorg 
en zich door wil ontwikkelen: ‘Ik hoop 
dat het mij lukt om via Welthuis een 
opleiding te volgen naar niveau 2 of 
Verzorgende IG om meer taken te 
mogen verrichten. Hoe dan ook weet ik 
zeker dat ik in de zorg blijf, dit is de 
droom die ik ga waarmaken’.

Ik speelde eerder wel eens met de
gedachte om de stap naar de zorg te
onderzoeken. Maar als alleenstaande 
moeder met twee jonge kinderen, 
wist ik niet goed waar te beginnen

Ik merkte dat mijn lessen van 
De Nationale Zorgklas nuttig
waren geweest



Zorgorganisatie Laurens 
leidde meer dan 200 
medewerkers op via de
Nationale Zorgklas
In de afgelopen maanden kropen honderden huiskamer begeleiders van 
Laurens achter de pc voor een online training van De Nationale Zorgklas. Een 
unieke samenwerking, met een op maat gemaakt programma voor de zorgorga-
nisatie. Conny van Leest, HRD adviseur van 26 locaties bij Laurens, was nauw 
betrokken: ‘De samenwerking met De Nationale Zorgklas en opleider Albeda 
College was ontzettend fijn, er is echt een programma gecreëerd dat aansloot 
bij de wensen van Laurens’. 

Een paar jaar geleden ontstond bij 
Laurens het idee om intern een 
concreet leertraject te ontwikkelen voor 
de huiskamer begeleiders. En net toen 
alles gereed was, gooide COVID-19 roet 
in het eten. Conny: ‘In het ontwikkelde 
programma zouden er fysieke lessen 
plaatsvinden. Dit kon vanwege CO-
VID-19 natuurlijk niet doorgaan. Toen 
moesten we op zoek naar een andere 
oplossing’. 

Een maatwerktraject via
De Nationale Zorgklas
De online trainingen van De Nationale 
Zorgklas kwamen voor Laurens precies 
op het juiste moment en creëerden de 
mogelijkheid om de huiskamer begelei-
ders alsnog een korte opleiding te 
bieden. ‘Het was voor ons cruciaal dat 
het online programma werd afgestemd 
op de praktijksituaties en de kernwaar-
den van Laurens. Daarom besloten wij, 
in samenwerking met het Albeda 
College en het team van De Nationale 
Zorgklas, om het curriculum enigszins 
aan te passen. Delen van het standaard 
trainingsprogramma bleven intact maar 
ook hebben wij nieuwe elementen 
toegevoegd, zoals communicatie en 
voeding- en maaltijdbeleving. Hoewel er 

andere accenten zijn gelegd, was er 
steeds een directe link naar de praktijk, 
om zo een duidelijke vertaalslag
te bieden aan de deelnemers’,
vertelt Conny.

Werkcoaches
Om de deelnemers zo goed mogelijk te 
begeleiden op de werkvloer, werden 
door Laurens werkcoaches aangewezen. 
Zodra de deelnemers uit de online les 
kwamen, lieten de werkcoaches de 
theorie in de praktijk zien. Conny: ‘De 
inhoud van het programma was echt 
direct toepasbaar. De werkcoaches 
toonden bijvoorbeeld na de les waar zij 
bepaalde benodigdheden konden 
vinden. Of na de les over maaltijdbele-
ving werd samen met de coaches 
bekeken hoe de tafel sfeervol kon 
worden gedekt op basis van wat de 
deelnemers in de training hadden 
geleerd’.

Belang van goede training
De huiskamer begeleiders spelen 
volgens Conny een zeer belangrijke rol 
binnen de organisatie en daarom is het 
van groot belang dat zij een goede 
training krijgen: ‘De huiskamer begelei-
ders zien de cliënten de hele dag en 

kunnen met hun observaties betekenis-
volle kennis opdoen. Wat zien zij 
gebeuren? Horen zij iets van familie of 
bekenden wat van toegevoegde waarde 
is voor het zorgdossier? De huiskamer 
begeleiders leerden in de online training 
hoe zij dit soort informatie correct 
rapporteren en delen’.

Verdieping en vervolg
Hoewel de online lessen voor veel van 
de deelnemers een uitdaging waren, - 
geen ervaring met PC’s / Zoom of een 
online leerplatform - hebben 228 van 
hen nu een certificaat behaald. Volgens 
Conny is het een mooi inwerkprogram-
ma gebleken en krijgt zij positieve 
reacties van de deelnemers. Conny: ‘De 
toegevoegde waarde van de online 
training is dat het een mooi basispakket 
biedt aan (nieuwe) medewerkers, en hen 
triggert om zich verder te verdiepen. 
Veel van de deelnemers willen nu 
doorleren, bijvoorbeeld over ziektebeel-
den. Dat is natuurlijk een hele mooie 
uitkomst. Nu aan ons bij Laurens de taak 
om te kijken hoe wij dit gaan faciliteren!’.

De huiskamer
begeleiders zien 
de cliënten de hele 
dag en kunnen met 
hun observaties 
betekenisvolle
kennis opdoen

Hoewel er andere accenten zijn gelegd, 
was er steeds een directe link naar de 
praktijk, om zo een duidelijke vertaalslag 
te bieden aan de deelnemers



De Nationale Zorgklas toont dat het 
opleidingsaanbod landelijk en centraal 
georaniseerd kan worden. Van 
Groningen tot Vught en Middelburg. 
Honderden zorgorganisaties door heel 
het land maken gebruik van de 
Nationale Zorgklas, zoals inzichtelijk 
gemaakt op deze landkaart.

Zorgorganisaties
in NL



Samenwerkingspartners



De Nationale Zorgklas had niet kunnen bestaan en ontwikkelen zonder de 

inzet van alle docenten, opleiders en zorgorganisaties. We zijn dan ook 

ontzettend dankbaar voor alle medewerking, feedback en inspanning van 

alle betrokkenen. Zeker in de periodes van acute crisis, waarin velen ook 

in weekenden of in de avonden bereid waren mee te helpen om De Natio-

nale Zorgklas draaiende te houden. We hebben samen bewezen dat we 

door middel van hard werken met een positieve houding veel impact 

kunnen maken. Namens het bestuur en het programmamanagement: 

dank aan iedereen en we kijken uit naar wat de toekomst ons zal brengen. 

Meer verhalen en ervaringen lezen? Ga naar:
www.nationalezorgklas.nl

Bedankt!
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