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“ Toewijding is niet 
wat anderen 

van je verwachten.  
Het is wat je anderen  

kunt geven. “

Zo’n quote als die van Henry Miller is ons op het lijf geschreven. Herken je ook jezelf erin, 
dan hebben we misschien dezelfde bloedgroep. 

Wij zetten ons met hart en ziel in voor de ouderen in onze samenleving. Vooral de 
ouderen die extra zorg en aandacht nodig hebben, maar wel de regie over hun eigen 
leven willen houden. Wij dringen niets op en laten ieder in z’n waarde. Maar zijn wel 
buitengewoon toegewijd aan het welzijn van deze groep.
Dat doen we in hechte samenwerking met elkaar en met onze opdrachtgevers. We 
zijn gewend om voortdurend kennis te delen, onder andere met onze intervisie en 
de ZBVO Academy. Dat inspireert en motiveert en verklaart waarom specialisten 
ouderengeneeskunde en andere behandelprofessionals zich zo bij ons thuis voelen. Al 
komt dat ook omdat we veel eigen initiatief van je verwachten en je vanuit vertrouwen 
in je vakmanschap de gelegenheid geven om het beste uit jezelf naar boven te halen. 

We zijn nu eenmaal geen uitzendbureau of detacheerder, maar een vakgroep. We 
ondersteunen de hele (ouderen)zorgketen met extra hands & brains. Op een bijzonder 
betrokken en professionele manier. Zinvol en zuinig, want we houden de organisatie 
plat en de lijnen kort. Jij bent de inhoudelijk expert.

Wil jij van betekenis zijn in de ouderengeneeskunde of -zorg? En denk je dat je de 
oudere écht centraal kunt stellen in je adviezen en je handelen? Dan maken we graag 
eens kennis. Om je mee te nemen in onze visie, onze aanpak en in onze kenmerkende 
mentaliteit.

Bij ZBVO krijg je alle gelegenheid om je loopbaan een nieuwe wending te geven of in te 
richten naar jouw ambities. Op een afwisselende manier, maar wél met de zekerheid 
van een vast contract. Reken erop dat we waarderen wat je te bieden hebt en dat we 
faciliteren wat je nodig hebt.

Wil je eerst wat meer van ons weten? Kijk dan op www.zbvo.nl/werken-bij/
We horen graag van je! 

Stefan Lucius
Directeur/bestuurder
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Onze missie: ZBVO is een bedrijf dat de ouderenzorg 
centraal zet door op efficiënte en eigentijdse wijze 
zorg voor kwetsbare ouderen te leveren, waar deze 
zich ook bevinden. Dit doen we in samenwerking met 
zorgorganisaties en praktijken die onze partners zijn.

Wij zien hoe de ouderenzorg sinds decennia inlevert, 
terwijl de vergrijzing toeneemt. Uit ervaring weten 
wij, dat dat anders kan. En moet. In plaats van 
bestaande systemen te verbeteren, denken en 
handelen wij out of the box om de ouderenzorg 
efficiënt en met behoud en zelfs verbetering van 
de kwaliteit ervan in te zetten. Ons team aan 
Specialisten Ouderengeneeskunde en (para)medici, 
het bedrijfsbureau en de Raad van Commissarissen 
zijn voortdurend bezig met de vraag hoe we door 
efficiënt te werken de tekorten aan handen in de Zorg 
minimaliseren en de kwaliteit van zorg waarborgen. 
En daar maken we steeds stappen in.

Bij ons kan het!
Veranderingen daadwerkelijk voor elkaar krijgen in de 
ouderenzorg.
Dát het bij ons wel kan, laten wij geregeld zien. 
Ten eerste zijn wij een netwerkorganisatie pur 
sang. Wij hebben contacten in alle facetten 
van de ouderengeneeskunde en daarmee de 
slagkracht om via ons netwerk aan universiteiten, 
beroepsvakverenigingen en vakorganisaties te 
anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen 

en vraagstukken. En daarin kunnen we snelheid 
genereren door onze organisatiestructuur. Zo duwen 
we als netwerkorganisatie op die maatschappelijke 
verandering. En in de Zorg het verschil maken door 
verandering te initiëren. 

Ten tweede is onze organisatie anders van opzet. 
We kennen geen kwaliteitsafdeling en werken zonder 
managementlagen. Onze SO’s en paramedisch 
specialisten zijn onze kwaliteitsmensen en hebben 
invloed op hun loopbaan én ons beleid. Iedereen doet 
dus mee en heeft een gelijke stem. Dat maakt ons 
wendbaar en proactief. 

Onze Raad van Commissarissen bewaakt of 
alles past binnen de scope van ZBVO. Met 
de (maatschappelijke) doelstelling om de 
ouderengeneeskunde en ouderenzorg recht te doen 
en zo kwaliteit van leven zoveel mogelijk garanderen 
altijd in het achterhoofd.

Efficiëntie op de werkvloer
Dat betekent, dat wij het anders doen. En dat 
wij daarmee zorginstellingen, zorgvilla’s en 
huisartspraktijken aantrekken die, net als wij, 
denken in mogelijkheden en gaan voor kwaliteit 
en efficiëntie op de werkvloer. En Specialisten 
Ouderengeneeskunde en paramedisch specialisten 
willen hebben, die onze missie en visie ondersteunen. 
En in de praktijk brengen. Met andere woorden: bij 
ons kan het! 

Ouderenzorg staat centraal. 
Altijd.

“Er wordt gekeken naar jou 
als persoon én naar wat je 
nodig hebt. Je bent hier geen 
uitzondering als je wat anders 
wilt dan ‘het gebruikelijke.”
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Via ZBVO zit ik in de extramurale behandeling bij 
zorgvilla’s en huisartspraktijken. In beide gevallen 
ben ik medebehandelaar. Ik loop vaste visites in 
de zorgvilla’s en werk samen met bij voorbeeld de 
psycholoog. Ik voer behandelingen uit en evalueer 
deze in samenspraak met de huisarts. Complexe 
vraagstukken als gedragsproblemen bij dementie, 
vrijheidsbeperking en de daaraan verbonden 
medicatiebeoordelingen, MDO’s en familiegesprekken 
komen in mijn werk veel voorbij. Op verzoek neem ik 
de planbare somatische behandeling van de huisarts 
over, bij voorbeeld in het eindstadium van Parkinson of 
advisering van diabeteszorg bij gedragsproblemen. 
 
Afwisselend en veelzijdig dynamisch
Mijn werkzaamheden betreffen zowel cognitieve als 
somatische problematiek. Daarmee kijk ik naar de 

totale mens en zijn systeem. Erg leuk om te doen! In 
de thuisomgeving kun je zoveel observeren en door 
in communicatie en toon aan te sluiten bij de familie 
tegenover je kom je veel te weten. En dat is essentieel, 
want alles is met elkaar verbonden en wat voor de 
een ertoe doet, doet dat voor een ander niet. De 
adviezen moeten aansluiten om de kwaliteit van leven 
daadwerkelijk te kunnen verbeteren. Ik vind het tevens 
belangrijk dat de diagnose die ik stel of de adviezen 
die ik geef, duidelijk overkomen en dat de persoon 
tegenover me zich vrij voelt alles te vragen. 
De communicatie met een verscheidenheid aan 
culturen, normen en waarden binnen families is 
een mooie uitdaging. Dat gecombineerd met de 
samenwerkingsverbanden in meerdere regio’s in 
Noord-Brabant maakt mijn werk afwisselend en 
veelzijdig dynamisch. Dit werk past bij mij. Het voelt 

Esther van Kollenburg 

‘Ik twijfelde of wat ik wilde, 
wel kon’

Eerstelijnsbehandeling en geen intramuraal werk, kon dat wel? Na een paar zware 
jaren wilde ik eigenlijk niet anders, maar ik kende geen instelling in de buurt van 
mijn woonplaats die die wens faciliteerde. Ik heb me serieus afgevraagd of ik wel 
door moest gaan als SO. En elke keer als ik de keuze overwoog, voelde ik dat mijn 
hart ligt bij de ouderenzorg. Ik besloot te blijven zoeken en kwam uit bij ZBVO. En… 
het bleek mogelijk!
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bovendien goed om de huisarts van extra expertise 
te voorzien, de zorgvilla de juiste ondersteuning te 
bieden om zo een belangrijke rol te hebben in het 
verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare 
ouderen.

Meer samenwerking tussen huisartsen en SO’s 
In de zorgvilla’s is de huisarts de hoofdbehandelaar. 
Het merendeel van de bewoners daar heeft 
dementie. Gaandeweg gaan ouderen verder 
achteruit en ontstaan er specifieke zorgvragen en 
behandelkwesties. Deze zijn vaak te specifiek voor de 
huisarts, die bovendien al veel op het bordje heeft. 
De laatste jaren werkt hij (of zij) daarom steeds meer 
samen met organisaties buiten de praktijk.
Zo ook in de ouderenzorg: vanuit de gestelde 
eisen aan deze zorglocaties wordt meer en meer 
de samenwerking gezocht met de SO en het 
paramedische team. Iedere zorgvilla heeft daar 
eigen wensen en ideeën over. En het werkt. Er 
vindt verdieping en kennisoverdracht plaats in 
de behandeling van gedragsproblemen. En er is 
aandacht voor de afbouw van psychofarmaca. Dit 

alles met als doel het welzijn van de bewoners. 
Ik doe voor de huisartsenpraktijken met name de 
consulten bij kwetsbare ouderen, waarbij ook de 
POH (praktijkondersteuner somatiek/ouderen) vanuit 
de huisartspraktijk betrokken is. Bij complexere 
behandelvragen hebben we multidisciplinair overleg 
binnen de huisartspraktijk, soms in aanwezigheid 
van de oudere en zijn of haar familie. Zorgvilla’s gaan 
vaker op zoek naar 24-uurs ondersteuning van de SO. 
Dat vraagt veel van de zorgorganisaties. Organisaties 
als ZBVO kunnen deze vraag naar medische 
ondersteuning gelukkig goed faciliteren.

Mijn wens in vervulling
Vanaf 2012 deed ik eerstelijns consulten en MDO’s bij 
mijn werkgever en legde ik contacten met de regionale 
huisartspraktijken, maar altijd in combinatie met 
intramurale behandeling. Dat wilde ik niet langer, 
omdat het op deze manier als haastwerk voelde en 
dat gaf me onvoldoende voldoening. Ik nam liever 
echte tijd. Uiteindelijk heb ik gezocht naar werk, 
waarin ik eerstelijns werk kon doen, niet wetende of 
die mogelijkheid er was. Bovendien hoopte ik, dat er 
ruimte zou zijn om mijn aandachtsgebied farmacologie 
verder vorm te kunnen geven.
Bij ZBVO had ik al wat contacten. Via een mail aan 
de medisch secretaresse kwam ik in contact met 
Stefan Lucius, bestuurder en directeur bedrijfsvoering. 
Ik besloot tijdens het kennismakingsgesprek open 
te zijn over alles. Over mijn ziekteverleden, mijn 
wens, dat ik mijn werk op een andere manier wilde 
vormgeven. Bij ZBVO kan ‘t, was Stefans antwoord. 
En mijn achtergrond in de farmacologie was van 
harte welkom. Door dit gesprek was mijn twijfel 
weggenomen en voelde het als een veilige en 
toekomstgerichte keuze om voor ZBVO te kiezen. Ik 
voelde de ruimte om mezelf te zijn en zag voldoende 
mogelijkheden voor verdieping. Zo werd mijn wens 
om op termijn de opleiding tot klinisch farmacoloog te 

volgen positief ontvangen. 
Het is inmiddels alweer een ruim jaar verder en het 
voelt vanaf het begin al goed, zowel in mijn werk als de 
organisatie. 

De klik met ZBVO
Er wordt gekeken naar jou als persoon én naar wat je 
nodig hebt. Je bent hier geen uitzondering als je wat 
anders wilt dan ‘het gebruikelijke.’ Ik voel me enorm 
gewaardeerd. De collega’s zijn fijn en laagdrempelig te 
bereiken. Je wordt opgenomen in de organisatie met 
de mogelijkheid voor intervisies en kunt aankloppen 
als je steun nodig hebt. Er is bovendien een goed 
buddysysteem voor wanneer je net begint bij ZBVO. 
Mijn persoonlijke redenen en wensen en de niet-
gelaagde organisatie, waarin je invloed hebt, vielen bij 
ZBVO samen.

Wat ik wil meegeven aan mensen die op zoek zijn 
Ik had een vrij specifieke wens. Bij ZBVO is daar ruimte 
voor en wordt me gevraagd hoe ze daarin kunnen 
steunen. De organisatie wil hierin meedenken. ZBVO 
gelooft in de kracht van haar medewerkers en dat voel 
je. Graag nodig ik jou uit om ook in gesprek te gaan 
met ZBVO. 

“Er wordt gekeken naar jou 
als persoon én naar wat je 
nodig hebt. Je bent hier geen 
uitzondering als je wat anders 
wilt dan ‘het gebruikelijke.”

Esther in het kort

• Woont met haar vriend in Best  en heeft 2
 dochtertjes .
• Houdt van spelen met de kinderen, sociale 
 contacten, gezellig met vrienden koken en eten, 
 liefst met een biertje erbij.
• Doet aan yoga, schildert, leest, wandelt, fietst en 
 tuiniert.
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Kim Ballak-De Zwart

Grensverleggend 
werken met ouderen
Grensverleggend werken met ouderen en haar ambities ten voordele van 
deze groep inzetten. Dat is in een notendop waarom GZ-psycholoog Kim 
Ballak-De Zwart bij ZBVO werkt. En daar krijgt ze ruim baan voor: “Het 
vertrouwen dat je van de directie en je collega’s krijgt voelt ontzettend fijn. 
Het is een inspirerende omgeving om nieuwe dingen te bedenken en samen uit 
te proberen. Je input wordt echt gewaardeerd en ze moedigen dat ook aan”. 
Zeker nu de groep GZ-psychologen van ZBVO binnenkort met 2 man sterk 
wordt uitgebreid, liggen er kansen.

“Ouderen hebben al een heel 
leven achter zich en dragen 
daarom hun eigen verhaal 
met zich mee.”
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Als middelbare scholier wist Kim al precies wat ze 
later wilde worden: psycholoog met de focus op de 
hersenen in relatie tot gedrag. “Ik vond het altijd al 
interessant om te weten hoe het geheugen werkt”. De 
studie bracht haar in contact met het werken in een 
verpleeghuis waarna een postacademische opleiding 
tot gezondheidszorgpsycholoog niet kon uitblijven. 
“De ouderen zijn een ontzettend leuke doelgroep”, 
aldus Kim. “Je hebt allerlei interessante facetten 
binnen de ouderenpsychologie; van dementie, waarbij 
je goed uitpluist welke links in de hersenen fout gaan, 
tot aan een depressiebehandeling. Ouderen hebben 
al een heel leven achter zich en dragen daarom hun 
eigen verhaal met zich mee”.

Ieder zijn eigen levenservaring
“En het verhaal van deze mensen vind ik heel 
interessant om te horen. Door het vertrouwen van 
de cliënt te krijgen, kan ik de positieve ervaringen 
uit in het verleden gebruiken om de dingen waar 
ze nu last van hebben even te vergeten. Op deze 
manier sluit ik dan aan bij een comfortabelere 
(resterende) levensreis” vertelt Kim. Ze pleit dan ook 
voor meer bekendheid van ‘de psycholoog’ binnen 
de ouderenzorg, zowel bij medici als bij cliënten. 
“We kunnen echt ontzettend veel betekenen voor de 
ouderen”.
En dat er aan de bekendheid gewerkt mag worden, 
merkte Kim door een cliënt die haar per abuis aanzag 
voor de nieuwe assistente van de huisarts. “Gelukkig 
vond ze me aardig. Zíj mág blijven, zei ze”.

Samenwerking voor beter resultaat
De sleutel voor goede ouderenzorg zit in de tandem 
van de specialist ouderengeneeskunde en GZ-
psycholoog. “Het is echt van meerwaarde dat we 
meedenken met de (verpleeg)huisarts. Wat zie jij? 
Waar denk jij dat het probleem vandaan komt? Hier 
komt een beter resultaat uit. Ik denk dat we wekelijks 

in de praktijk, zorgvilla of instelling aanwezig moeten 
zijn en hierdoor structureel een onderdeel moeten 
worden van het behandelteam”. Aan Kim merk je 
duidelijk de passie voor het vak.

Stoffig allerminst
Veel collega-psychologen zien werken in de 
ouderenzorg als een stoffig beroep. Maar dat is 
allerminst het geval, vindt Kim. “Zodra ze er in 
aanraking mee komen, draaien veel collega’s wel 
bij. Het is ontzettend dynamisch. Zo heb ik ooit 
een les gegeven over mediatieve behandelingen 
en deelnemers waren daar zeer enthousiast over. 
Op deze manier halen we hen onze kant op. De 
zichtbaarheid van dit vak is erg belangrijk om te laten 
zien dat deze hoek van de zorg allesbehalve oubollig 
is”.

Genoeg te doen bij ZBVO
Op de vraag wat ze wat ze van haar baan bij ZBVO 
vindt, reageert ze gelijk enthousiast: “Werken bij 
ZBVO bevalt me heel goed. Mijn agenda is lekker 
vol. Ook het multidisciplinair schakelen gaat heel 
gemakkelijk. Ik kan het zelf snel en simpel regelen”. De 
werkwijze en inzet van GZ-psychologen via een bedrijf 
als ZBVO is relatief nieuw in de psychologiewereld en, 
misschien wel, innovatief te noemen. Althans zo wordt 
het ervaren door collega-psychologen: “Ze vragen me 
hoe dat dan gaat en of ik wel genoeg werk heb. Nou, 
zeg ik dan, ik wilde wat anders proberen en er zijn 
zoveel uitdagende projecten”. 

Kim in het kort

• Woont in het mooie ’s-Hertogenbosch.
• 10 jaar actief in het psychologenvak en sinds 
 3 jaar GZ-psycholoog.
• Gespecialiseerd in het aandachtsgebied 
 neuropsychologie.
• Wordt getriggerd door het persoonlijke verhaal van 
 de  cliënt.

foto
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Gerard de Wild

De nieuwe 
zorgaanbieder
De ouderenzorg was tot 15 jaren geleden vooral terrein van de traditionele 
verzorgings- en verpleeghuizen. Vanaf 2014 sloten de verzorgingshuizen 
geleidelijk. Ouderen moeten sindsdien zo lang mogelijk thuis wonen. 
Door deze ontwikkelingen kwam er behoorlijk wat druk te staan op de 
ouderenzorg. In diezelfde periode kwamen nieuwe zorgaanbieders op de 
markt, die de ouderenzorg vanuit een andere invalshoek benaderden.
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Deze nieuwe zorginstellingen bieden een heerlijke
woonomgeving, een gezellig restaurant met eten 
naar eigen wens en behoefte (vers bereid) en 
activiteiten op maat. De sfeer is huiselijk. Levensstijl 
is bovendien onderdeel van kwaliteit van leven. De 
levensstandaard die mensen gewend zijn, willen zij 
handhaven. De huur wordt niet met verzekeringsgeld 
betaald, maar komt van de eigen rekening. 
Momenteel zijn wij actief bij Rosorum, Ontzorgd 
Wonen, Compartijn en Domus Magnus. De ambiance 
en sfeer zijn fantastisch en de locaties prachtig.

Dichtbij komen 
In een zorgvilla kun je die levensstijl deels doorzetten 
en daar varen ouderen wel bij. Bovendien zie je als 
SO de cultuur en achtergrond van elke oudere. En 
de waarden en normen die daarbij horen. En daar 
kun je rekeningmee houden, omdat het bepaalt 
hoe je met elkaar omgaat. Je leert mensen goed 
kennen in hun eigen leefomgeving. Zo is het een goed 
observatiemoment om met de mensen samen te 
lunchen. Ouderen die minder zelfstandig zijn, kunnen 
gewoon mee-eten. Je ziet hoe ze reageren op contact 

en merkt, dat je ongemerkt diagnoses stelt door de 
dingen die je opvallen. Zo merk je op dat een man 
aan je tafel moeite heeft zijn vork naar zijn mond 
te brengen. Je constateert bijna ter plekke, dat dat 
duiden kan op de ziekte van Parkinson. Mensen leren
kennen in hun eigen omgeving maakt gesprekken met 
de familie bovendien gemakkelijker.

Een van de dementerende bewoners in een zorgvilla
wilde de regie over zijn dosis bloedsuikerverlagers
niet uit handen geven. Zelf academisch opgeleid en 
ooit getrouwd met een apotheker (zijn vrouw was
overleden) vond hij, dat het zorgteam zich er niet mee
moest bemoeien. Het zorgteam mat echter een te 
hoge bloedsuiker en wilde de dosis daarom toch 
zelf bepalen, mede omdat de man dementerend 
was. Dit liep uit op een conflict, waarbij de bewoner 
zich onveilig voelde en het verplegend personeel 
wanhopig was, bang dat de man overlijden zou 
door een verkeerde dosis insuline. De huisarts, die 
er ook niet uit kwam, riep de hulp van de SO in als 
eerstelijnsconsulent. Deze praatte met het zorgteam, 
de man en zijn familie om te achterhalen wat hun 
verhalen waren. Meneer vertelde dat hij het zelf kon, 
het personeel vond van niet. De kinderen, van wie
een zelf arts was, vonden de situatie vreselijk, omdat
het onderlinge vertrouwen ontbrak. De SO legde de
dosis naast de dagcurves en concludeerde, dat de
dagcurves niet ideaal, maar acceptabel waren. Hij
adviseerde de huisarts en het zorgteam om marges
te hanteren en de regie over de dosering aan meneer
te laten, terwijl zij de dagcurves bijhielden. Dat 
werkte. Er waren geen spanningen meer en het 
vertrouwen en gevoel van veiligheid keerden terug. 
Zo is eerst het vertrouwensprobleem opgelost en 
vervolgens bleek het bloedsuikerprobleem ook 
hanteerbaar.

Van alleen luxe naar ook kwaliteit van leven
Deze zorginstellingen hebben in beginsel geen
behandelfunctie. De visie is gericht op een goed 
verblijf en de behandelfunctie laten ze over aan de 
huisarts. Veel ouderen gaan echter achteruit en 
behoeven steeds meer behandeling. Zorgvilla’s lopen 
tegen complexe problemen aan in gedrag, mobiliteit, 
zelfstandigheid en geheugen. Deze problemen 
zijn onlosmakelijk verbonden aan de doelgroep 
van de nieuwe zorgaanbieders. De traditionele 
huisartsenzorg kan hierin weinig bieden. Deze 
ouderen hebben recht op de behandelfunctie die
de SO biedt. Steeds meer van deze zorgaanbieders
beseffen dit en gaan bezig met de vraag hoe zij de
behandelfunctie invoegen in hun visie en beleid:
behandeling zonder in te leveren op woon- en
leefcomfort. 

“Overal in Nederland kopen 
deze nieuwe zorgaanbieders 
mooie, oude villa’s en panden. 
Deze gebouwen renoveren zij 
naar riante appartementen om 
ze aan ouderen te verhuren. 
Ouderen kunnen daar tot aan 
het einde blijven.” 
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Amnon Weinberg

SO én consultant

Hoe gaan we de ouderenzorg regelen? 
Ik was al SO voordat de term bestond. En heb 
me altijd beziggehouden met de innovatie in de 
ouderenzorg. Vanuit de planetree-visie word ik 
gedreven: hoe wilt u de zorg voor uzelf en uw naasten 
geregeld hebben? Ik denk ook graag mee in de 
consultancy van ZBVO om organisatieondersteuning 
te bieden. Ik draag bij in de visie en ontwikkeling van 
de organisatie. Andere mensen coachen, hen de weg 
te wijzen en met hen te sparren om het werk en de 
missie verder te brengen, dienstbaar aan het grotere 
geheel. 
 
Ik ben arts en SCEN-arts, maar mijn hart zit ook bij 
de processen van de ouderenzorg. Daarin neem ik 
mijn ervaring van het verpleeghuis, het ziekenhuis, 
de huisartsenpraktijk en de palliatieve zorg mee. Als 
consulent en behandelaar. Ik heb me altijd ingezet 
voor de ontwikkeling van keten- en netwerkzorg. 
De zorg voor ouderen komt neer op langdurige 
zorg, waarin het medische, sociale, functionele en 
psychische en de leefstijl van de oudere bij elkaar 
komen. De zorg dicht bij huis organiseren, processen 
stimuleren over de muren van de diverse disciplines, 
voorzieningen en instanties heen zijn hierin leidend. 
En samenwerking is ten behoeve van de kwaliteit van 
leven. Daar ligt de grote uitdaging en ZBVO’s missie 
om de oudere centraal te stellen. Altijd. 

ZBVO als ambitieuze organisatie 
ZBVO is net als ik bezig met efficiëntie, samenwerking 
en taakherschikking om zo de kwaliteit van zorg en 
leven van ouderen te optimaliseren. De SO kan daar 
een mooie rol in spelen. ZBVO is een innovatieve, 
lerende organisatie, waarin jij je ontwikkelt en je 
ambities volgen kunt. Je krijgt veel vrijheid, maar je 
moet wel een bijdrage willen leveren. 

ZBVO vervult in bepaalde thema’s een pioniersrol en 
is toekomstgericht. Daar denk ik graag in mee en kijk 
ik uit naar de samenwerking met de collega’s binnen 
ZBVO. De organisatie kent geen hiërarchische lagen. 
ZBVO is een zakelijke organisatie, die op de inhoud 
kwaliteit centraal stelt. Daarom ben ik blij dat ik ZBVO 
gevonden heb. 

Amnon in het kort

• Woont in het bosrijke Amersfoort.
• Erelid van beroepsvereniging Verenso.
• Regelmatig gevraagd als expert in de media of
 voor presentaties.
• Heeft meegewerkt aan de basis van het vak
 ouderengeneeskunde.

Bij ZBVO ben ik momenteel SO bij zorgvilla’s in Amersfoort en Huis ter Heide. 
Daarnaast ben ik gekomen voor de aansluiting bij de eerstelijns ondersteuning 
van ouderen bij huisartsenpraktijken in de regio Eemland. Ik ben zzp’er, maar 
zelfstandige professionals worden niet gecontracteerd door zorgverzekeraars. Ik 
woon nog niet zo lang in Amersfoort en wil me zeker nog 5 jaren blijven inzetten 
voor de ouderenzorg, zowel uitvoerend als beleidsmatig. ZBVO kwam op mijn 
pad in mijn zoektocht en het klikte direct. Mijn ambities en die van de organisatie 
blijken heel dicht bij elkaar te liggen. Vanaf 1 juni 2020 ben ik in dienst bij ZBVO. 
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Franca Boots

Ik krijg iedere dag een 
beetje water om te groeien

De passie voor de ouderenzorg spat er bij deze 
dame vanaf, zien we direct tijdens dit interview. 
“Ik had al ervaring met ouderen maar wilde 
dolgraag meer kunnen betekenen voor deze 
doelgroep. Iets in mij heeft altijd al geroepen dat 
ik de ouderenzorg naar een hoger niveau wilde 
brengen”, aldus Franca. Om dat te realiseren 
moet ze weer twee jaar de schoolbanken in, en 
dat is met een gezin best pittig. Ondanks dat 
gaat Franca er vol voor: “ZBVO is een bijzondere 
organisatie waarbij dit juist wel kan. Ze houden 
rekening met je ambitie en mogelijkheden. Dat 
voelt echt als thuiskomen”.

Veel toegevoegde waarde
De keuze voor ZBVO was voor Franca heel 
logisch. Voordat ze de opleiding ging doen, was 
ze namelijk praktijkondersteuner somatiek en 
ouderen in de huisartsenpraktijk. Franca: “Daar 
ontwikkelde zich de ambitie om de zorg die ik 
kan leveren aan ouderen te upgraden. In de rol 
van verpleegkundig specialist, zou ik die ambitie 
meer vorm kunnen geven. Wetende dat het 
tekort aan specialisten ouderengeneeskunde 
alsmaar groter gaat worden zag ik kansen! 
Echter zijn de opleidingsplaatsen schaars, dus 
ik ben erg dankbaar dat ik onder de vlag van 
ZBVO deze kans krijg. Tevens ben ik erg blij dat 
ik het heb getroffen met mijn begeleider en 

opleider binnen ZBVO. Ze is een zeer kundige 
arts én een heel warm persoon”.

Franca voelt zich erg thuis in de ouderenzorg, 
vertelt ze: “De diversiteit binnen deze doelgroep 
is erg groot. Iedere oudere heeft zijn eigen 
historie en die authenticiteit wil ik ze laten 
behouden. Ik zie het als een soort respect naar 
deze generatie. Ze hebben zoveel meegemaakt 
en ik luister graag naar hun verhalen. We 
hebben bijna ‘de verplichting’ om deze mensen 
mooi oud te laten worden”.

Mogen doen wat ik voor ogen had
Franca geeft aan dat ze graag de verbinding 
zoekt tussen de dokter en de zorg, die ze ook wel 
‘care en cure’ noemt.

Franca in het kort

• Woont in het bosrijke Berlicum
• Is getrouwd en heeft drie dochters
• Is verpleegkundige in opleiding tot specialist
• Doet graag een potje volleybal of tennis
• Is een echte teamspeler

Ze had nog nooit van ZBVO gehoord, maar nu is 
Franca Boots erg blij dat ze ons heeft leren kennen. 
Haar ambitie is om verpleegkundig specialist te 
worden en ZBVO gaf haar die kans. In september 
2021 is haar opleiding begonnen.
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Ze legt ook direct helder uit wat ze met deze 
mooie quote bedoeld: “Een verpleegkundig 
specialist kan veel voor de huisarts of 
specialist ouderengeneeskunde uit handen 
nemen. Zij kunnen zich dan meer richten op 
de complexere zorg. Het is voor een deel een 
poortwachtersfunctie maar we kijken ook met 
andere ogen naar de cases. En hierdoor zijn we 
ook voor de cliënt van andere betekenis dan een 
dokter. De samenwerking is heel mooi”.

We nemen drempels weg voor de cliënt
“Ik werk nu veel in de eerstelijn maar ik zou ook 
zeker een rol willen spelen in de tweedelijns 
ouderenzorg”, vertelt Franca. “We zorgen, 
als verpleegkundig specialisten, voor een 
andere dynamiek. Door de brugfunctie van de 
verpleegkundig specialist tussen care en cure 
wordt goede zorg geborgd. Door krapte op de 
markt van specialisten ouderengeneeskunde, 
overheidsbeleid en vergrijzing is taakdelegatie 
noodzakelijk. Dit om toegankelijkheid, 
doelmatigheid en kwaliteit in de ouderenzorg te 
waarborgen”.

Bij ZBVO werken, dat zouden meer specialisten 
moeten doen!
Als we vervolgens filosoferen over meer 
professionals in haar vak, licht Franca direct op: 
“Dat zou super zijn en bovenal heel erg nodig! 
Deze functie is gevuld met zelfstandigheid en 
ik heb een gouden kans gekregen om dit zelf 
in te vullen met ZBVO aan mijn zijde”. En deze 
oproep trekt ze direct ook breder: Alle medische 
professionals die meer met hun vak willen doen, 
zouden kennis moeten maken met ZBVO. De 
vakgroep kijkt juist naar wat de mens nodig 
heeft en daarmee creëren we échte zorg! 
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Bij ZBVO maak je onderdeel uit van de invulling en uitvoering van het 
beleid en de voortgang en groei van ZBVO. En het waarborgen verbeteren 
van de kwaliteit van ouderenzorg. Iedereen werkt samen om onze 
organisatie en missie steeds een stap verder te brengen. Met kwaliteit 
van zorg en van het leven voor elke oudere als pijler. Daarin bepaal je zelf 
welke rol je vervult. Maar dat je onderdeel bent van een groter geheel hier, 
merk je al na je aanname.
Lees maar…

Buddy
Ben je aangenomen bij ZBVO, dan krijg je een buddy toegewezen. Hij of zij maakt 
je wegwijs in onze organisatie én in de zorginstelling, zorgvilla of huisartsenpraktijk 
waar jij aan de slag gaat, zodat je snel wortel schiet. Met vragen en gedachten of 
ideeën kun je altijd bij je buddy aankloppen. Samen zorgen jullie, dat jij verder kunt.

Zo helpen wij je niet alleen met het nastreven van jouw ambitie, maar heb je zowel 
ZBVO als de organisatie waar jij je inzet snel vaste grond onder de voeten. Dat 
vinden wij belangrijk, omdat jij alleen zo uitstekend functioneert.

Strategiedag en accountteams: een actieve rol in het beleid
Elk jaar houden wij in september een strategiedag. Dit is een hele dag, waarop 
de directie, het bestuur en alle medewerkers samen bepalen hoe we verdere 
invulling geven aan het verbeteren van de ouderenzorg in ons beleid en de daaruit 
voortkomende strategie. 

Loop jij in de organisatie of daarbuiten tegen een probleem aan? Of heb je 
een suggestie voor verbetering? Dan bespreken we welke oplossing past. En 
de haalbaarheid ervan. En gaan we na of en hoe het in het beleid en de missie 
past. Staan alle lichten op groen, dan neem je deel aan de uitvoering ervan als 
accounthouder van het aangestelde accountteam via een gerichte opdracht. 
Iedereen doet dus mee en heeft een gelijke stem. Dat maakt ons wendbaar en 
proactief. Het kleinste probleem dat wordt opgelost kan grote gevolgen hebben, 
voelbaar tot in alle aspecten van onze organisatie. En belangrijker, de ouderenzorg.

ZBVO Academy
Wij bieden bijzondere bij- en nascholing voor medisch specialisten van 
binnen én buiten onze organisatie via talent courses voor artsen in opleiding, 
excellent courses en masterclasses voor verdieping. Zo komt een diversiteit aan 
vraagstukken aan bod over bijvoorbeeld palliatieve zorg en dwangverpleging, 
denk je mee over anderhalflijnszorg en steek je je licht op tijdens een lezing, die een 
nieuwe invalshoek geeft over dementie.

Al onze opleidingstrajecten zijn geënt op de vraag hoe we kwaliteit en continuïteit 
in de ouderenzorg waarborgen. En verbeteren. Zowel onze eigen medisch 
en paramedisch specialisten als onze klanten nemen deel aan deze bij- en 
nascholingsmogelijkheden in onze Academy. Voor SO’s is het programma van onze 
Academy bovendien altijd geaccrediteerd.

En heb jij een idee of onderwerp voor een bijscholingstraject? Dan ben je welkom 
om actief deel te nemen aan de invulling en uitvoering ervan binnen de ZBVO 
Academy. 

De ouderenzorg 
centraal. Altijd. 
Dat doen wij samen

De ouderenzorg 
steeds verder verbeteren 
doe je samen, vinden wij.
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Martine van Nes

Bij ZBVO kan ik mijn 
ambities volgen
Naast een poule met goede specialisten ouderengeneeskunde heeft 
vakgroep ZBVO ook een talentvol paramedisch team aan haar zijde staan. 
Martine van Nes is een van de ergotherapeuten binnen dit team. “Ik kan 
bij ZBVO ondernemend zijn en mezelf beter ontwikkelen. Mijn doel is om de 
paramedische tak stevig neer te gaan zetten binnen ZBVO.”

“Je krijgt veel 
verantwoordelijkheid, 
maar daarbij is het 
ook direct duidelijk 
dat je gefaciliteerd 
wordt in wat je nodig 
hebt om je ambities 
na te streven.”
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Martine is al ruim tien jaar ergotherapeute en maakte 
nog maar recent de overstap naar ZBVO. “Ik ben 
in januari 2021 gestart. Vanaf het eerste moment 
voelde ik me thuis. We hebben een ontzettend leuke, 
mooie en toegankelijke groep professionals. Je 
krijgt veel verantwoordelijkheid, maar daarbij is het 
ook direct duidelijk dat je gefaciliteerd wordt in wat 
je nodig hebt om je ambities na te streven”, aldus 
Martine.

Echt om het leven
“Met ergotherapie kijk je echt naar het leven van een 
cliënt en de kwaliteit hiervan. Het is heel belangrijk om 
de persoonlijke situatie, de omgeving en de wensen 
van de cliënt in kaart te brengen: wat doet diegene 
in het dagelijks leven en wat maakt hem of haar 
gelukkig”. Daarom vraagt Martine, als ze bij iemand 
thuis komt, of ze samen met de cliënt een rondje door 
het huis kan lopen om een beter beeld te krijgen van 
de dagelijkse bezigheden. Hierdoor kan ze hulpvraag 
in de juiste context bespreken. “Soms zie je dan 
meer knelpunten of juist mogelijkheden, wat in het 
gesprek niet aan bod is gekomen. Het hebben van 
een helikopterview vind ik hierin heel belangrijk”. Als 
het even kan probeert Martine sneller multidisciplinair 
te schakelen door zelf te signaleren: “Als je er eerder 
bij bent, is dit ook beter voor de cliënt”. Martine 
vervolgt: “Ergotherapie staat, in het algemeen, nog 
te veel bekend om het inzetten van hulpmiddelen. 
Echter kan, zeker binnen de ouderenzorg, de invulling 
van ergotherapie ook heel anders zijn. Ik richt me 
dan, naast houdingsproblematiek en uitvoer van 
handelingen, ook op de meerwaarde voor de cliënt bij 
de uitvoer van bepaalde activiteiten en welke invloed 
dit heeft op de rest van de dag. Wat is belangrijker? 
Het lopen naar de eetzaal of het kopje koffie en 
contact met familie? Het gaat hierbij om de balans 
tussen hoeveel energie iets kost en wat het oplevert”.

Een dynamische ontdekkingsreis
Ergotherapie is dus een veelzijdig vak, concludeert 
Martine zelf. “In mijn vak kijk ik naar de belastbaarheid 
van de cliënt. Door passende oplossingen aan te 
reiken behouden mensen wél hun eigen identiteit, 
maar verbeter je ook de kwaliteit van leven”.
Een case die Martine zich nog goed herinnert is die 
van een oudere dame met gevorderde dementie in 
de intramurale zorg, die zelf niet goed kon aangeven 
waar ze hulp in behoefde. De verzorgende dienst 
had haar ingeschakeld. “Mevrouw was altijd aan het 
lopen over de afdeling, altijd in beweging. Op een 
gegeven moment ging mevrouw achteruit en was 
het lopen niet meer veilig mogelijk. Dit bracht veel 
onrust voor mevrouw, want de drang om te bewegen 
was er nog wel. Mevrouw zat aan de eettafel en 

probeerde veelvuldig op te gaan staan. Dit bracht 
veel valrisico met zich mee. Ik heb voor mevrouw een 
trippelrolstoel met automatisch remsysteem ingezet. 
Binnen het team was er angst dat mevrouw toch zou 
gaan opstaan uit de rolstoel en zou vallen. Maar niets 
was minder waar: mevrouw heeft nog een aantal 
maanden met een glimlach over de afdeling kunnen 
trippelen, zonder de drang om op te staan. Het 
kunnen bewegen was voor haar voldoende. Ik was blij 
haar op deze manier te kunnen helpen en bijdragen 
aan een fijne oude dag. En dat is het mooie van mijn 
vak!”

Toekomst is bright en shiny
“Dat ZBVO een paramedisch team naast de medische 
specialisten heeft staan is een groot pluspunt. Je 
kan zoveel sneller schakelen. Dat is in het voordeel 
van de cliënten én de instelling”, zegt Martine. Ze ziet 
dan ook een mooie toekomst voor het concept van 
ZBVO en zichzelf. “Met mijn opleiding ‘Sensorische 
Informatieverwerking’ ga ik me verdiepen op het 
gebied van prikkelverwerking en welke invloed dit 
heeft op het dagelijks leven. Door hier goed op in te 
kunnen spelen zal iemand zich prettiger en veiliger 
voelen. Dit is van groot belang voor de kwaliteit 
van leven. Ik kijk er naar uit dit alles toe te passen 
in de praktijk. Ook de verantwoordelijkheid voor 
het paramedische account vind ik een prachtige 
uitdaging. Ik ben oprecht blij met de ruimte die ik van 
ZBVO krijg”. 

Martine in het kort

• Opleiding ergotherapie gedaan aan de HAN
• PDL-geschoold en aangesloten bij ParkinsonNet
• Volgt vanaf maart 2021 de opleiding ‘Sensorische 
 Informatieverwerking voor paramedici’
• Accounthouder Paramedisch binnen ZBVO
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Angenita Rosenbrand

Het verschil maken 
doe je samen

ZBVO kwam op mijn pad toen ik op zoek was naar een baan, die nog 
beter aansluit bij mijn talenten en wensen. Ik was projectmanager bij een 
trainingsbureau, die gespecialiseerd is in het ontwikkelen en succesvol 
maken van mensen en organisaties. Hier leerde ik veel op het gebied van 
klantvriendelijkheid en servicegerichtheid, zaken die ik ook wilde inzetten 
bij de volgende werkplek. Mijn focus op ‘Let’s help the other succeed’ sprak 
Stefan Lucius aan en een week later was het contract met ZBVO getekend. Ik 
kon niet wachten om te starten!

“Bij ZBVO ervaar ik 
de ruimte om mijn 
ambitie te volgen.”
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Persoonlijke affiniteit
Al bij het eerste gesprek werd me duidelijk dat er 
een enorme uitdaging lag in het opzetten van het 
secretariaat en de ondersteuning van het bestuur. 
Er was beperkte structuur en allerlei zaken lagen te 
wachten om professioneel georganiseerd te worden. 
En van die klussen ging mijn hart sneller kloppen. 
Vanaf dag een heb ik de vrijheid ervaren om dit 
helemaal opnieuw in te richten. Ik word enorm 
enthousiast van dat stapje extra en de waardering 
die je ervaart. Dit deel ik graag met de mensen waar 
ik mee werk. Samen kijken naar wat beter kan en dat 
plan met elkaar uitvoeren. Ik ben pas tevreden als de 
bedachte verbetering ook echt tastbaar en bewezen 
is in de praktijk.

Impact in de praktijk
Bij alles wat ik doe stel ik mijzelf de vraag: wat wil ik 
bijdragen? Het mooiste aan mijn werk is met de ander 
meedenken en hem of haar ontzorgen, zodat diegene 
zich kan richten op zijn of haar expertise. Meer leveren 
dan verwacht en de ander helpen. En dat doe ik het 
liefst met een lach en gezonde dosis humor. 
Mijn focus ligt bij de ondersteuning van het bestuur. 
Daarnaast is het professionaliseren van het 
secretariaat een fantastische uitdaging. Hoe pak 
je dat aan? Ik geloof in het ‘zien’ van mensen en de 
ander in zijn kracht zetten door zijn of haar talenten in 
te zetten. En in investeren in persoonlijke ontwikkeling 
om zo tot de beste versie van jezelf te komen. 

Doordat we een team van gedreven en energieke 
specialisten hebben, zijn we uniek en staan we voor 
onze pay-off: De ouderenzorg centraal. Altijd.
Altijd betrokken, vanaf de eerste minuut
Bij ZBVO ervaar ik de ruimte om mijn ambitie te 
volgen. En dat geldt voor iedereen. Je kunt hier 
opleidingen, masterclasses en excellent courses 
volgen in en buiten onze Academy. Als je start, word 

je een buddy toegewezen. Hij of zij helpt je thuis te 
voelen in de organisatie. 

Tijdens de jaarlijkse strategiedag mag je meedenken 
over de visie, het beleid en de ontwikkelingen in de 
organisatie. Jouw mening telt. Ook als nieuwkomer of 
stagiair.

Waarom ZBVO?
Iedereen binnen ZBVO is erop gericht ouderen een 
fijne oude dag te geven. Zoals de ouderen die zelf 
willen. 
Dat betekent dat wij het anders doen. Met elkaar. Zie 
jij nieuwe mogelijkheden? Kan het beter of anders? 
Dan kijken we samen hoe we dat faciliteren. Als je 
hart daar sneller van gaat kloppen, ben je bij ons aan 
het juiste adres. Bij ons kan ‘t! 

Angenita in het kort
• Ik woon met Hanko en onze 2 dochters in Meeuwen
• Ik ben bij ZBVO sinds mei 2019
• Hiervoor was ik projectmanager, officemanager en 
 directiesecretaresse
• Mijn ambitie: een huis aan het water in Iseo (Italië)
• Ik investeer graag in persoonlijke ontwikkeling om 
 te werken aan de beste versie van mijzelf
• Het liefst duik ik de yogastudio in voor een 
 hotyogales
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Niet elke Specialist Ouderengeneeskunde en 
paramedicus voelt zich thuis bij ZBVO. Daar 
zijn we eerlijk in. Onze organisatie kent geen 
hiërarchie en is dynamisch, groeit en heeft een 
missie, visie en aanpak die bij jou moet passen. 
Wij denken buiten de kaders, zetten hoog in om 
de ouderenzorg steeds verder te verbeteren 
en zo de tekorten aan personeel op te heffen. 
En mensen een goede oude dag te garanderen. 
Altijd.
Wij doen het anders. Pas jij bij ZBVO?
Ons motto is: bij ons kan het!

Waarom?
  Omdat onze zorgprofessionals, van Specialisten

Ouderengeneeskunde tot paramedici onze missie 
en visie uitdragen: effectiviteit in de ouderenzorg, 
zodat de kwaliteit van leven gewaarborgd is. 

 Omdat je bij ons jouw ambities waarmaakt: wij 
zoeken naar werk dat bij jouw wensen en 
behoefte en/of doelstellingen past. Intramuraal 
óf extramuraal. Daar zit je bovendien niet aan 
vast. Binnen het comfort van een vaste aanstelling 
bewegen wij mee met jouw loopbaanwensen. 
Zoals ouderen in onze dienstverlening centraal 
staan, sta jij dat intern ook.

 Omdat we naast een marktconform salaris goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden bieden, die bij jou 
passen.

 Omdat je bij- en nascholing kunt volgen via onze 
eigen Academy. Een buddy begeleidt je om zo 
snel mogelijk je draai te vinden bij zowel onze 

organisatie als de zorginstelling of praktijk waar je 
werkt.

 Omdat jij bijdraagt aan een hechte (vak)groep 
specialisten, die met elkaar spart en elkaar 
inspireert en steunt. Als je wilt mag je bovendien 
je steentje bijdragen binnen ZBVO. Binnen onze 
Academy, als buddy of anderszins. Die keuze ligt 
bij jou.

 Omdat veel zorgprofessionals jarenlang bij ons 
blijven. En bij de zorginstelling waar ze werken. Jij 
leunt op een stabiele basis.

 Omdat je als zorgprofessional (en zelfs als stagiair 
of student) ons beleid en de uitvoering ervan 
mede bepaalt. Wij halen onze expertise van 
de werkvloer. En dus van onze Specialisten 
Ouderengeneeskunde en andere behandelaars. 
Ja, ook als je (nog) in opleiding bent.

Onze zorgprofessionals zijn onze kwaliteitsmensen en 
hebben invloed op ons beleid en de uitvoering ervan. 
Loopt iemand in de organisatie of daarbuiten tegen 
een probleem aan? Of heeft iemand een suggestie 
voor verbetering? Dan bespreken we welke oplossing 
past en de haalbaarheid ervan. En kijken we of 
en hoe het in ons beleid past. Onze medewerkers 
nemen bovendien deel in de uitvoering ervan als 
accounthouder en -team via een gerichte opdracht. 
Iedereen doet dus mee en heeft een gelijke stem. 
Dat maakt ons wendbaar en proactief. Het kleinste 
probleem dat wordt opgelost kan grote gevolgen 
hebben, voelbaar tot in alle aspecten van onze 
organisatie. En belangrijker, de ouderenzorg.

Dienstverband bij ZBVO
Je bent bij ons in dienst. Wij gaan voor de 
langetermijnrelatie met zowel onze klanten als met 
jou. We vullen geen tijdelijke capaciteitsproblemen 
in. Dat maakt ons anders dan onze collega’s of het 
detacherings- of uitzendbureau. Als een van de 
grootste vakgroepen van Nederland zijn wij een hecht 
team, dat het verschil kan maken. 

Wij investeren in jou als zorgprofessional om ouderen 
de meest aangename oude dag te bezorgen en 
een langetermijnrelatie met jou en de zorginstelling, 
zorgvilla of huisartspraktijk op te bouwen. Wij 
waarderen wie jij bent en faciliteren wat je nodig 
hebt.

Vacatures ouderenzorg
Wij hebben altijd volop ruimte voor Specialisten 
Ouderenzorg, GZ-psychologen, verpleegkundig 
specialisten, physician assistants en andere 
specialisten van de zorginstellingen, zorgvilla’s en 
huisartspraktijken die hun vraag bij ons neerleggen. 
Maar omdat jij het startpunt en de regisseur bent van 
je eigen loopbaan, starten we meestal niet met een 
vacature maar met een kennismaking met jou.

Pas jij bij ons DNA? Dan komen we graag met jou in 
gesprek over je mogelijkheden binnen ZBVO onder 
het genot van een kop koffie. Dit gesprek is informeel, 
verkennend en vrijblijvend.

Of check de website op vacatures.

Specialist zijn bij ZBVO?
Werken bij ZBVO is anders dan anders
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De Hoef 96
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