
 
 

 
 
 
 
Vérian biedt opleidingsplekken Helpende Plus in Vérian Academie 
 
Binnen Vérian bieden we opleidingsplekken Helpende Plus in onze Vérian Academie in Apeldoorn. 
In september 2022 is er een nieuwe groep gestart met deze opleiding. Een van de deelnemers is 
Bianca, 41 jaar en moeder van drie dochters. Zij vertelt ons waarom ze voor deze opleiding heeft 
gekozen en hoe de opleiding voor haar tot nu toe verloopt. 
 

 
 
Bianca: “Voor de start van de opleiding heb ik 
3 jaar als woonwelzijnsmedewerker bij een 
andere zorgorganisatie gewerkt. Tijdens dit 
werk kreeg ik echt passie voor de zorg en het 
werken in de zorg. Een vriendin van mij was al 
werkzaam in wijkteam Zutphen binnen Vérian. 
Zij attendeerde mij op de mogelijkheid om de 
opleiding tot Helpende Plus te gaan volgen bij 
Vérian. Ik was gelijk enthousiast en besloot te 
reageren. Dit pakte goed uit en ik mocht per 1 
september starten met de opleiding” 
 
“Tijdens de opleiding combineer ik leren en 
werken. Voor mij ideaal, want ik ben echt van 
de praktijk en kan op deze manier hetgeen ik 
leer gelijk toepassen in het werkveld. De 
opleiding is goed te overzien. Aangezien ik het 
niet meer gewend ben om naar school te 
gaan, vraagt de opleiding soms wel veel van 
mij, maar over het algemeen is het prima te 
doen. Iedere donderdag heb ik de hele dag les 
in de Vérian Academie. Dit ervaar ik als erg 
prettig. De Vérian Academie is persoonlijk en 

echt een voorbeeld voor anderen. De 
opleiding sluit naadloos aan op de praktijk, de 
leraressen zijn erg behulpzaam en ik krijg 
goede ondersteuning vanuit hen. Aangezien 
alle deelnemers aan de opleiding binnen 
Vérian werken, worden situaties waar je in de 
praktijk tegenaan loopt ook makkelijk in de 
klas besproken. Ik vind het mooi om te zien 
hoe we in de afgelopen 5 maanden als klas 
zijn gegroeid.” 
 
“Naast de opleidingsdag werk ik 16 uur per 
week in de wijk. Ik maak onderdeel uit van 
een super leuk team en word al echt gezien als 
een volwaardige collega. Dat vind ik erg fijn. 
Vérian voelde sowieso voor mij vanaf het 
begin gelijk als een warm bad.” 
 
“In juni hoop ik de opleiding af te ronden en 
mijn diploma niveau 2 Helpende Plus te 
ontvangen. Daarna wil ik eerst wat kilometers 
in het werkveld maken en nog meer ervaring 
opdoen. Op een later moment wil ik graag 
doorleren, want ik vind het erg interessant om 
bij te leren en me nog meer handelingen eigen 
te maken en op deze manier uitdaging in mijn 
werk te houden.” 
 

 
 
 
 


