
Ik vertel...

Mijn naam is Lisah Zandbergen en samen met 
mijn zoontje Levi (5 jaar) woon ik in Vriezen-
veen. Ik ben werkzaam bij wijkteam Wierden 
Noord. 

THUIS HET PRETTIGs
Inmiddels werk ik al weer 11 jaar in de zorg. 
Ooit begonnen in de huishoudelijke zorg bij de 
mensen thuis. Ik vind het fijn om bij mensen 
thuis te komen, omdat mensen zich over het 
algemeen in hun eigen omgeving het prettigst 
voelen. Iedere cliënt is weer anders. Dat maakt 
het werken in een wijkteam zo uitdagend.

DENKEN IN MOGELIJKHEDEN
Sinds februari 2019 werk ik bij ZorgAccent. Ik 
heb het hier erg naar mijn zin. Het werk is leuk 
en afwisselend en ik heb fijne collega’s. Wat mij 
aanspreekt bij 
ZorgAccent is dat mensen hier vooral denken in 
mogelijkheden. Ook zelf houd ik er niet van om 
in beperkingen te denken. Vaak is er veel moge-
lijk als je wat verder kijkt en goed luistert wat de 
cliënt wenst en nodig heeft. We hebben een fijn 
team dat vooral inspeelt op kansen en mogelijk-
heden.

LEUKE DINGEN 
Ik hou ervan om gezellige dingen te doen met 
mijn zoontje. Daarnaast doe ik veel leuke dingen 
met vriendinnen en sport ik graag.
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Mijn naam is Bianca Meijer en ik werk al sinds 
1990 bij ZorgAccent. Eerst als leerling, en toen 
ik mijn diploma ‘ziekenverzorgster’ behaalde in 
1993, kreeg ik een vaste baan. Met veel plezier 
heb ik lange tijd gewerkt op verschillende psy-
chogeriatrische afdelingen. 

CARRIÈRESWITCH 
Na iets meer dan 25 jaar was ik toe aan iets an-
ders. Toen heb ik de overstap gemaakt naar de 
wijkverpleging. Dit bleek een hele goede stap 
voor mij. Sinds juni 2018 werk ik in Team Wier-
den Zuid. Daarvoor werkte ik 1,5 jaar in de wijk-
verpleging in Den Ham. 

LEKKER BUITEN
Met mijn gezin, mijn man en onze twee jongens 
van 14 en 15 jaar, woon ik in het mooie Den 
Ham. Wandelen doe ik veel en ver met onze 
hond. Samen gaan we lekker op pad en genie-
ten we van al het moois dat de natuur ons geeft. 

Ik hoop dat ik nog jaren met net zoveel plezier 
in de wijkverpleging mag werken als ik nu doe.



Ik vertel...

Vanaf 2005 ben ik in dienst bij ZorgAccent en ik 
heb in verschillende wijkteams gewerkt. In deze 
periode heb de hele transitie naar zelfsturing 
meegemaakt. 
Ik heb ervaren dat ZorgAccent een organisatie 
is, waar de cliënt, maar ook de medewerker telt. 

DEELTIJDOPLEIDING
Sinds 1 december ben ik werkzaam in team 
Wierden-Aadorp als verpleegkundige in de wijk. 
Dit is een jong en enthousiast team waarin ik 
weer andere, boeiende ervaringen opdoe. 
Naast mijn werk volg ik de hbo-V opleiding in 
deeltijd. Dit jaar hoop ik deze opleiding af te 
ronden. 
Het combineren van de onregelmatige diensten, 
de studie-activiteiten en privé was pittig. 

VRIJE TIJD
Tot voor kort stond mijn agenda helemaal vol. 
Nu ik bijna klaar ben met de opleiding, zijn de 
activiteiten te overzien en valt de belasting 
minder zwaar. Ik heb nu al wat meer vrije tijd 
en merk dat ik hieraan nog een beetje moet 
wennen. Ik geniet van het buitenleven op het 
platteland en het wandelen met de hond in het 
buitengebied.
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