
Succesvolle proefplaatsing door korte lijntjes 
 
 
Binnen het netwerk van Veluwe Portaal is er ook een specifieke BranchePool van de Zorg. Hierbij 
komen HR-adviseurs van 11 zorgorganisaties uit de regio regelmatig samen om specifieke kennis 
over de zorg te delen, ervaring uit te wisselen en voor matching. 
 
Joke Stoel, HR adviseur Zorgverlening Het Baken: “Doordat we als HR adviseurs vanuit het Veluwe 
Portaal elkaar regelmatig ontmoeten hebben we onderling tussen de organisaties korte lijntjes. 
Daardoor was het ook niet vreemd dat HR-collega Marjan van Icare mij rechtstreeks benaderde met 
de vraag of wij mogelijkheden hadden voor een leerling Verzorgende IG. Aangezien we op dat 
moment toevallig net een sollicitatieprocedure voor die functie hadden, konden we deze kandidaat 
gelijk meenemen in de route.” Marjan Broekhuis, HR-adviseur Icare: “Dat klopt, wij hadden een zij-
instroomstudent, die de opleiding VIG deed sinds september 2020. Zij was enthousiast begonnen en 
is een half jaar boventallig meegelopen in de wijkverpleging in de thuiszorg. Dit leek goed te gaan 
waardoor ze de volgende stap zette namelijk zelfstandig de wijk in. Toen bleek dat het haar allemaal 
wat overweldigde zijn we het gesprek met haar aangegaan. Omdat ze wel heel gemotiveerd is en op 
school de nodige toetsen heeft behaald wilden we haar graag de kans geven de opleiding te 
voltooien. Het idee was dat mogelijk een intramurale setting voor haar beter zou passen, vandaar 
dat ik Joke heb benaderd of zij mogelijkheden zagen voor onze leerling. We zouden haar een 
proefplaatsing kunnen aanbieden waarbij de kosten voor Icare zijn voor deze periode. Joke wilde 
graag meedenken en heeft toen een gesprek georganiseerd met de praktijkopleider van het Baken 
en betreffende medewerker.” 
“Na het gesprek met de kandidate waren wij erg enthousiast. Daardoor kon ze al op 1 juli jl. starten 
met een proefplaatsing op een pg unit. En als dit voor beide partijen positief is komt ze per 1 
september 2021 bij ons in dienst. We zijn erg blij met een kandidaat die al wat ervaring opgebouwd 
heeft en hebben er alle vertrouwen in”, aldus Joke. 
 
Marjan: “De medewerkster is superblij en wij ook dat ze een kans krijgt , hoewel we iemand 
verliezen voor 24 uur in de thuiszorg, is het ons ook veel waard als we iemand op deze manier 
hebben kunnen behouden voor de zorg. En ik ben blij met de samenwerking met Joke. Dat heeft het 
netwerk toch maar mooi opgeleverd!” 
 
 
 


