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De werkplek: het Parkhuis

Het Parkhuis biedt ondersteuning 
aan cliënten en hun naasten op 
hartverwarmende en bekwame 
wijze in hun leven met dementie 
(ook op jonge leeftijd), Korsakov 
en psychiatrische problemen op 
oudere leeftijd in Dordrecht en 
omgeving.  Wij hebben jarenlange 
ervaring in het ondersteunen van 
deze kwetsbare doelgroepen en 
laten iedereen graag zien met 
welke specialistische kennis en 
expertise wij kunnen helpen.

Werken en leren in 
het Parkhuis….jouw 
toekomst?

Je hebt interesse in een baan in de 
gezondheidszorg. Je werkt graag 
met volwassenen en oudere mensen. 
Je voelt je goed als je echt iets kunt 
betekenen voor degenen die hulp 
nodig hebben. En je vindt het fijn om 
eens flink de handen uit de mouwen 
te steken. Daarnaast vind je leren 
leuk en ben je goed in staat om het 
leren naast je werk in te plannen. 
Je werkt graag zelfstandig aan op-
drachten van de opleiding en bent 
in staat om hulp te zoeken wanneer 
dit nodig is.

Is deze beschrijving je op het lijf 
geschreven? Dan is de opleiding 
tot Verzorgende IG-MZ (niveau 3) 
misschien iets voor jou! Bij het 
Parkhuis kun je deze volgen in 
deeltijd. In deze brochure vind 
je informatie over de opleiding 
Verzorgende IG-MZ. Ook vertellen 
we waar het Parkhuis voor staat 
en wat dit betekent voor jou als 

leerling en medewerker. Lees ver-
der en ontdek of jouw toekomst 
begint in het Parkhuis! Met het 
diploma Verzorgende IG-MZ kun 
je zowel in de thuiszorg als in het 
verpleeghuis aan de slag. Kom jij 
werken in het Parkhuis, dan kies je 
voor het verpleeghuis.

Prettige omgeving

Werken in het Parkhuis betekent 
werken in een prettige omgeving 
met een open communicatie. Zorg 
en activiteiten voor de bewoner 
en aandacht voor familieleden 
komen op de eerste plaats. Hiervoor 
is betrokken en vooral deskundig 
personeel een absolute noodzaak.

Onze medewerkers

In het Parkhuis werken ongeveer 
660 medewerkers en 200 vrijwil-
ligers. De grootste groep werkt

in de directe zorgverlening. Daar-
naast werken veel mensen in de 
ondersteunende diensten, zoals 
bijvoorbeeld de keuken, de 
huishouding of administratieve 
functies. Tot slot zijn er nog een 
aantal medewerkers in dienst 
voor behandeling en begeleiding 
zoals verpleeghuisartsen, fysiothe-
rapeuten, psychologen en 
een diëtist.

Teamwerk

Werken in het Parkhuis betekent 
werken in teamverband. Dit omdat 
de werkzaamheden van de ver-
schillende afdelingen en diensten 
op elkaar afgestemd worden. Door 
het gezamenlijke doel groeien col-
lega’s hier echt naar elkaar toe. Je 
hebt elkaar nodig! Dat betekent dat 
we collegiaal en positief met elkaar 
omgaan in een open werksfeer. 
Een uitdaging voor iedereen die 
aan de slag wil in de zorg.

Het Parkhuis

De zorg is mensenwerk. Het is dan 
ook belangrijk dat je bewust kiest 
voor de groep mensen voor wie je 
straks dagelijks gaat zorgen. Maak 
kennis met onze bewoners!

Ouderdomsdementie: 
oud en vergeetachtig

Een groot deel van de bewoners is 
rond de tachtig jaar. Als gevolg van 
dementie zijn ze vaak verward en 
vergeetachtig. Deze mensen krijgen 
bij ons permanente ondersteuning 
en zorg. Naast verzorging en even-
tuele medische behandelingen is 
hierbij juist het sociale aspect heel 
belangrijk. We proberen het mensen 
naar de zin te maken zodat ze zich 
thuis voelen en kunnen genieten 
van hun oude dag. Daarnaast is er 
een afdeling voor jonge mensen 
met dementie. Deze bewoners zijn 

jonger dan 65 jaar. Voor deze groep 
is naast alle bovenstaande aspecten 
een evenwichtig samengesteld dag-
programma van wezenlijk belang.

Stevig in je schoenen

Vergeetachtig en hulpbehoevend, 
dat moet je liggen. Maar er is meer. 
Veel mensen zijn angstig omdat 
ze bang zijn voor wat er met hen 
gebeurt. Je moet hen gerust kunnen 
stellen en een gevoel van veiligheid 
geven. Anderen krijgen door hun 
ziekte ook last van bijvoorbeeld 
hallucinaties, raken in paniek, 
worden achterdochtig of somber. 
Ook daar moet je mee om kunnen 
gaan. Al met al moet je stevig in 
je schoenen staan en vooral ook 
veel geduld kunnen opbrengen 
om hartverwarmende zorg te 
kunnen bieden.

Structuur en veiligheid

Er wonen ook jongere mensen 
met problemen die veroorzaakt 
worden door ziekten of andere 
vormen van niet aangeboren 
hersenletsel. Denk hierbij aan 
bewoners met het Korsakov-
syndroom of hersenletsel na 
een ongeval. En mensen die 
stabiele psychiatrische proble-
men hebben zoals depressies, 
psychoses of agressiviteit-
stoornissen. 
Deze mensen proberen we 
juist zoveel mogelijk structuur 
te geven. Een vast dagritme met 
vaste activiteiten geeft hen een 
gevoel van veiligheid. De zorg is 
mensenwerk. Het is dan ook be-
langrijk dat je bewust kiest voor 
de groep mensen voor wie je 
straks dagelijks gaat zorgen. Maak 
kennis met onze bewoners!

Beroepsbegeleidende 
leerweg

De opleiding Verzorgende IG-
MZ is een twee-in-één opleiding. 
Je wordt opgeleid voor twee 
diploma’s. Je krijgt bij afronding 
van deze opleiding zowel het 
diploma Verzorgende IG als het 
diploma Medewerker Maatschap-
pelijke Zorg niveau 3.

In het Parkhuis volg je de opleiding 
Verzorgende IG-MZ via de beroeps-
begeleidende leerweg (BBL). Dit 

is een combinatie van werken en 
leren tegelijkertijd. Je hoeft dus niet 
de hele tijd in de schoolbanken te 
zitten, maar gaat meteen aan het 
werk. Op deze manier heb je een 
optimale afstemming tussen the-
orie en praktijk. In de theorie word 
je voorbereid op taken die je in het 
verpleeghuis in de praktijk gaat uit-
voeren. De opleiding Verzorgende 
IG-MZ is een MBO-opleiding op 
niveau 3. Je kunt deze bij het Park-
huis volgen als de 1-dags variant. 
Het Parkhuis werkt samen met het 
Albeda College in Rotterdam.

Toelatingseisen opleiding 
Verzorgende IG 

Je hebt minimaal een van de 
volgende diploma’s op zak:

●  Een VMBO Kaderberoeps-
 gerichte leerweg /Gemengde 
 leerweg / Theoretische leer-
 weg of een vergelijkbaar 
 diploma, bijvoorbeeld VBO 
 of MAVO. Ook een overgangs-
 bewijs naar HAVO-4 of VWO-4 
 is voldoende.

Onze bewoners: jouw hart?

De opleiding Verzorgende IG: werken en leren
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●  Indien je wil doorstromen 
 van Helpende niveau 2 naar 
 niveau 3, dien je een goede 
 cijferlijst te hebben én werk-
 ervaring in de verpleeghuiszorg. 

●  Staat jouw vooropleiding er 
 niet bij en denk je dat je wél 
 in aanmerking komt? Neem 
 dan even contact met ons op.

De 1-dags variant

De 1-dags variant is een combi-
natie van werken en leren en duurt 
3 jaar. Je werkt op een afdeling in 
het Parkhuis en daarnaast ga je 
1 dag per week naar school. De 
opleiding start elk jaar in februari 
en september. De duur van de 
opleiding is afhankelijk van je 
vooropleiding en de snelheid waar-
mee jij  de opleiding doorloopt.

●  Leren in praktijk
Je komt direct bij het begin van 
de opleiding bij het Parkhuis in 
dienst met een leer- / arbeidsover-
eenkomst voor de duur van de 
opleiding. Je kunt kiezen voor een 
dienstverband van 28 of 32 uur 
per week. Doordat je al vanaf het 
begin meewerkt op een afdeling 
is het makkelijker de theorie toe te 
passen. Ieder afgerond schooljaar 
verander je van afdeling, waardoor 
je een brede oriëntatie krijgt.

●  Theorie
Tijdens je hele opleiding ga je elke 
week gemiddeld 1 dag naar school. 
Per schooldag word je maximaal 
3,5 uur doorbetaald, bij een over-
eenkomst van 32 uur per week 

(overige uren naar rato). Heb je vrij 
van school, dan werk je die uren op 
jouw afdeling.

●  Begeleiding
De werkbegeleider en de praktijk-
opleider van het Parkhuis zorgen, 
samen met jou, voor een begelei-
dingstraject om de noodzakelijke 
vaardigheden voor de zorgverlening 
aan te leren.  

●  Salaris
Tijdens de beroepspraktijk-
vorming ontvang je een salaris. 
1e praktijkleerjaar 
€ 1.422,20
2e praktijkleerjaar 
€ 1.677,80
3e praktijkleerjaar 
€ 2.048,54

Dit is exclusief 8% vakantie-
toeslag, 7,4% eindejaarsuitkering 
en onregelmatigheidstoeslag. 
Ben je 22 jaar of ouder dan 
wordt het salaris in het 1e en 
2e praktijkleerjaar aangevuld tot 
het geldende minimumloon 
( m.i.v. 1 juli 2019: voor 21 jaar of 
ouder € 1.635,60. Voor interne kan-
didaten kunnen andere 
afspraken van toepassing zijn. De 
reiskosten naar school 
worden vergoed op basis van het 
openbaarvervoerstarief”. 

We vragen om een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) voor 
je start. En omdat we graag weten 
wie jij bent, kan navraag bij 
referenten een onderdeel zijn 
van de sollicitatieprocedure.

Natuurlijk hopen we (en gaan we 
ervan uit!) dat het niet gebeurt, 
maar mocht je de opleiding niet 
afronden met een diploma, dan 
hanteert het Parkhuis een terug-
betalingsregeling. Deze regeling 
staat later als artikel beschreven 
in je leer-/arbeidsovereenkomst.

De theorie is interessant. Maar uit-
eindelijk gaat het erom dat je het 
geleerde in praktijk kunt brengen. 
Volg je een opleiding bij het Park-
huis, dan ben je verzekerd van een 
goede begeleiding. 

De werkbegeleider

De werkbegeleider is een 
gediplomeerd Verzorgende IG die 
verbonden is aan een verpleegaf-
deling en speciaal getraind is in het 

begeleiden van leerlingen. 
De werkbegeleider begeleid je 
bij de taken die komen kijken bij 
de verzorging van de bewoners. 
Ook ondersteunt ze je bij het 
ontwikkelen van de juiste bena-
deringswijze ten opzichte van 
deze mensen. En ze helpt je bij 
het oefenen van opdrachten om 
de in theorie behandelde leerstof 
in praktijk te leren brengen. Aan 
de hand van deze opdrachten 
bespreken jullie je vorderingen 
en eventuele aandachtspunten.

De praktijkopleider

De praktijkopleider is geschoold 
in het opleiden en begeleiden 
van leerlingen en stagiaires. 
Met de praktijkopleider en 
werkbegeleider samen plan je 
momenten om praktijkopdrachten 
te oefenen. Afspraken voor het 
afnemen van toetsen maak je ook 
met de praktijkopleider.

De opleiding in praktijk: 
het Parkhuis zorgt voor goede begeleiding
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Met het diploma Verzorgende 
IG-MZ kan je aan de slag als Ver-
zorgende IG. Je helpt mensen met 
lichamelijke verzorging en verricht 
verpleegtechnische handelingen.

De taken

Je levert zorg en doet voorstellen 
voor kwaliteitsverbetering op de 
afdeling. Je past in het Parkhuis  
benaderings- en behandelingswijzen 
methodisch toe bij mensen met 
dementie. Je weet deze aan te passen 
aan de individuele mogelijkheden 
en behoeften van de zorgvrager. Bij 

het Parkhuis heb je als Verzorgende 
IG een functie, waarbij je  werk-
zaamheden zelfstandig uitvoert  in 
afstemming met alle betrokkenen bij 
de zorgverlening. Als je knelpunten 
signaleert, bespreek je die met 
de verpleegkundige en/ of leiding-
gevende en zo nodig met het 
(multidisciplinair) team.  Wanneer 
nodig consulteer je deskundigen.

Verzorgen is teamwork

Je bent als Verzorgende IG 
verantwoordelijk voor je eigen 
werk, waaronder het bekwaam  

uitvoeren van de basiszorg, 
verpleegtechnische handelingen, 
zorgen voor activiteiten en een 
prettig leefklimaat voor de 
cliënt-en.  Dit doe je niet alleen. 
Je werkt samen met collega’s en 
samen met de verpleegkundigen 
bewaak je de kwaliteit van zorg op 
je afdeling. Ook ben je aanspreek-
punt voor cliënten en hun naasten.

Omgaan met mensen

De bewoners wonen hier meestal 
voor langere tijd en vaak zelfs tot 
hun overlijden. Als Verplegende 
zie je hen dagelijks en krijg je echt 
de kans om een band met hen op 
te bouwen en goede contacten 
te onderhouden met hun familie-
leden. Jij kunt dan ook als geen 
ander helpen om het deze bewoners 
zo goed mogelijk naar hun zin te 
maken. Je houdt bij je werkzaam-
heden rekening met de mogelijk-
heden, wensen en gewoonten, 
normen en waarden, seksuele 
voorkeur, culturele achtergrond 
en de levensbeschouwing van 
de zorgvrager, naastbetrokkenen 
en collega’s.

Gediplomeerd en dan?

Wil je solliciteren? Kijk dan op 
www.hetparkhuis.nl onder het 
kopje Werken en Leren. Hier tref je 
onze vacatures aan, maar ook een 
digitaal sollicitatieformulier. Wil je 
in aanmerking komen voor deze 
opleiding in het Parkhuis, vul dan 
het sollicitatieformulier in op de 
website www.hetparkhuis.nl. 

Sollicitatieprocedure

Daarna wordt je sollicitatie-
formulier beoordeeld en hoor 
je zo spoedig mogelijk of je 
wordt uitgenodigd voor een 
sollicitatiegesprek. Na het 

gesprek volgt een ontwikkel-
assessment. Met het assessment 
wordt een inschatting gemaakt 
of je de opleiding succesvol 
kunt afronden. 

Meelopen

Zijn het sollicitatiegesprek en 
het ontwikkelassessment goed 
verlopen? Voor je echt start is het 
belangrijk dat je zeker weet dat 
het Parkhuis en de bewoners jou 
aanspreken. Daarom kom je een 
dagdeel meelopen in de praktijk. 
Dan zie je pas echt hoe het hier is 
en hoe het er aan toe gaat. Aan-
sluitend vindt er nog een tweede 

gesprek plaats. Als alles positief 
wordt afgesloten dan volgt nog een 
arbeidsvoorwaardengesprek en 
wordt de aanstelling geregeld. 
Welkom in het Parkhuis!

Meer weten?

Heb je na het lezen van deze 
folder nog vragen over de oplei-
ding, het beroep of het Parkhuis? 
Neem dan contact op met het 
team Praktijkopleiding via 
telefoon 078 - 622 00 00.

Solliciteren

Nadat je het diploma hebt 
behaald, hebben wij de intentie 
je een vast dienstverband aan 
te bieden bij het Parkhuis.

Loopbaanmogelijkheden 
in de zorg



Bezoekadres
Het Parkhuis
Haaswijkweg Oost 69a
3319 GB Dordrecht
T 078 62 200 00 

info@hetparkhuis.nl
www.hetparkhuis.nl

Onze locaties:

Locatie
Parkstaete
Albert Schweitzerplaats 3
3318 AS Dordrecht
T 078 654 15 66
F 078 654 15 68

Locatie
het Polderhuis
Merbau 62
3315 RP Dordrecht
T 078 621 26 78
F 078 621 26 83

Locatie
het Parkhuis
Haaswijkweg Oost 69a
3319 GB Dordrecht
T 078 622 00 00
F 078 622 00 05

Locatie
het Dijckhuis
Chico Mendesring 819a
3315 WX Dordrecht
T 078 630 54 50
F 078 630 54 55

Locatie
het Parkhoff
Koningstraat 290 b/c/d
3319 PH Dordrecht
T 078 616 22 22
F 078 616 36 79


