gebruikstoelichting

LOOPBAANKAARTEN VVT
Loopbaankaarten VVT

VVT-functies centraal, maar er is meer …

Deze set loopbaankaarten is gemaakt om je een beeld te geven van
de ontwikkelmogelijkheden die de branche Verpleeghuizen,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) biedt.

De kaarten zijn gemaakt voor de VVT-branche. Het accent ligt op de
zorgberoepen.
• Ondersteunende functies
Realiseer je dat er ook ondersteunende functies zijn, die interessant
kunnen zijn. Die zijn echter niet allemaal uitgewerkt. De niveausystematiek werkt hetzelfde. Als je interesse hebt kun je zoeken bij
een andere branche of contact opnemen met je hrm-afdeling.
• Andere branches
Niet alleen binnen de VVT, maar ook daarbuiten liggen mogelijkheden om je vak uit te oefenen. Denk aan andere branches in zorg
en welzijn. ‘Geleende’ functies uit andere branches zijn gestreept.
De branche is momenteel sterk in verandering. Er kunnen nieuwe
functies ontstaan op het raakvlak van zorg en welzijn. Zie je jezelf
dat doen? Ga dan op zoek naar mogelijkheden. Bespreek het met je
leidinggevende of hrm-afdeling.
• Twee loopbaanlandschapskaarten
Voor de zorgberoepen en voor de ondersteunende beroepen is een
loopbaanbaanlandschapskaart gemaakt. Deze geeft een overzicht
van de beroepen op alle niveaus. Overstappen in beide richtingen
zijn mogelijk.

Horizontale en verticale mobiliteit
Vertrekpunt is links op de kaart het niveau waarop je werkzaam en
opgeleid bent. Vervolgens zie je op de linker helft van de kaart
functies in de branche op je eigen niveau en op de rechter helft
functies op een hoger niveau. Op de achterzijde zie je mogelijkheden
om je functie te verrijken. Verrijking van je functie kan in principe op
alle niveaus.
Overigens komen sommige functies op meer niveaus voor.
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Om je op ideeën te brengen
De kaarten zijn bedoeld om je op ideeën te brengen van
mogelijkheden om je loopbaan vorm te geven. Van functie
veranderen is geen ‘must’, maar wel een mogelijkheid om nu en ook
in de toekomst optimaal te functioneren: gezond, gemotiveerd,
competent en productief. Er zijn ook mogelijkheden om dat te
realiseren door ontwikkeling en verrijking binnen je eigen functie.

Eigen inkleuring
Het plaatje in jouw organisatie kan er anders uitzien of worden
genoemd. Sommige organisaties kennen eigen functienamen, die
afwijken van de woorden op deze kaart. Niet alle functies komen in alle
organisaties voor. Ook ontwikkelen functies en organisaties zich.
Op Youchooz.nl vind je beschrijvingen van beroepen. Daar kun je
opzoeken welk beroep overeenkomt met de functienamen die jouw
organisatie gebruikt.
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van somatisch naar psychogeriatrisch
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