Student aan het woord
Waarom deze opleiding?

‘Ik heb jarenlang voor de Volkskrant gewerkt als accountmanager zorg en welzijn, maar
miste de sociale kant. Ik heb
me daarom laten omscholen en
ben begonnen als managementassistent bij Jeugdzorg. Daarna
heb ik diverse banen in de zorg
gehad. Ik was enorm blij met
mijn carrièreswitch en heb mij
ingeschreven voor de Bachelor
Management in de Zorg.’
Hoe bevalt de opleiding?

Monique van Zadelhoff
is derdejaarsstudent
Management in de Zorg aan
de Hogeschool Utrecht.
Zij doet nu in Tokyo voor de
Nederlandse ambassade
onderzoek naar innovaties
binnen de gezondheidszorg in
Japan en Nederland.

‘De opleiding is echt wat ik
zocht: bedrijfskundig, maar
dan in een specialistische hoek.
Ook is de opleiding breed: je kunt de
opleiding geheel inrichten op basis van
de sector of doelgroep waarin je later
wilt werken. Dit kun je doen door de
stages en keuze van projecten. Het team
van de opleiding staat altijd open om
je hierover goed te adviseren. De stages
openen deuren en verbreden je netwerk.
Ook vind ik de opleiding erg afwisselend: je doet veel kennis op van verschillende organisatieonderdelen.’
Welke eigenschappen zijn nodig voor
deze opleiding?

‘Enige kennis vanuit de zorg werkt wel
in je voordeel. Heb je die niet, dan zou
ik een bijbaan zoeken in het veld. Ook
moet je niet bang zijn om het heft in
handen te nemen en leiding te geven.
Je moet creatief en innovatief kunnen
meedenken bij procesvormingen en
beleidsvragen. Ook moet je kunnen
samenwerken maar ook juist heel
zelfstandig kunnen zijn. Je moet inzicht
hebben, en zo nu en dan een dosis
doorzettingsvermogen. En niet minder
belangrijk: een hart voor de zorg!
Wat zou je aankomende studenten
adviseren?

Naast mijn studie ben ik actief binnen
de sector die ik heb gekozen, de ouderenzorg, onder meer als extern lid van
een cliëntenraad. Deze ervaringen pas
ik toe in de studie en de kennis van de
studie laat ik terugkomen in mijn werk.
Aan nieuwe studenten zou ik willen
meegeven: denk out of the box en over de
lange termijn. Stel jezelf vragen: wat wil
ik bereiken? En belangrijker: wat vind ik
leuk? Verder heeft de deelname aan het
honoursprogramma van de Hogeschool
Utrecht mij veel gebracht. Ik heb kennis
en contacten opgedaan in België en veel
geleerd over wijkgericht werken. En ook
voor de ambassade in Japan was het een
goede binnenkomer. Door net een stapje
harder te lopen gaan er extra deuren
open. Nu heb je de kans om zoveel
mogelijk uit je studie te halen.
Denk na over organisaties waarvoor je
zou willen werken en volg daar een stage! Ik vind het handig om een top 5 van
zorgorganisaties in gedachten te houden
waarvoor ik graag zou willen werken.
Neem zo nu en dan hun jaarverslagen
door en bezoek workshops of lezingen.
Daar leer je gemakkelijk mensen kennen
uit het veld, die wellicht iets voor je kunnen betekenen.
Wat zijn je toekomstplannen?

‘Voor op de langere termijn het liefst
bestuurder of onderneemster binnen
de ouderenzorg. Om dit te halen wil ik
hierna een Master of Business Administration of andere master volgen. Nu
ik in Tokyo werk, trekt ook het internationale veld mijn aandacht. Het zou
fantastisch zijn om landen nog beter
met elkaar te laten samenwerken op het
gebied van gezondheidszorg. Er is nog
op veel punten winst te behalen door
meer kennis te delen. Ik wil graag op een
commerciële, innovatieve en creatieve
wijze te werk gaan. Het is fantastisch om
deze vaardigheden tijdens de opleiding
al te ontwikkelen!’

‘Het is handig om voorafgaand aan de
opleiding al de sector te bepalen waarin
je wilt werken. Dan kun je op basis
daarvan je stages en projecten kiezen.
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