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“Wij begeleiden
zorgprofessionals
naar een baan
of opdracht die
naadloos past bij
hun passie en
persoonlijkheid”

Be Well is dé betrokken, mensgerichte en
innovatieve matchingspecialist in de zorg.
Door de betrokkenheid, begrip van wat
zorgprofessionals beweegt én door het
unieke matchingsysteem met assessments
garanderen zij de juiste match. Be Well biedt
professionele begeleiding om dé droombaan in
de zorg te vinden! Door de jarenlange ervaring
in het detacheren van zorgprofessionals bij
gerenommeerde zorgbedrijven bemiddelt
Be Well met succes onder andere (ambulant)
begeleiders, gedragswetenschappers,
regie-behandelaren, artsen, verpleegkundigen
en WMO consulenten.
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Company DNA
Begin dit jaar scherpte Be Well, met vestigingen in Sittard en Eindhoven, het company
DNA aan, waarbij een belangrijk doel was om
de communicatie persoonlijker te maken. Hun
nieuwe pay-off ‘met je hart op de juiste plek’ is
hier het resultaat van. “Dit is precies waar het
bedrijf voor staat.”, vertelt Arthur Pechholt,
directeur van Be Well Zorgprofessionals. “Wij
begeleiden zorgprofessionals naar een baan of
opdracht die naadloos past bij hun passie en
persoonlijkheid. Onze consultants, Robin en
Lidy, hebben een heel goed beeld van wat onze
zorgprofessionals écht willen, dankzij intensieve intake- en coaching gesprekken.”

Zorg verlenen

Werken bij Be Well betekent afwisselend
werken bij verschillende organisaties en aan
verschillende projecten. “Bij Be Well kun je alle
voordelen van een vaste baan, zoals zekerheid,
combineren met de voordelen van projectmatig werken, zoals afwisseling en brede
ervaring opdoen”, licht commercieel partner
Ramon van der Stelt toe. Als zorgprofessional
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bij Be Well heb je, dankzij onze professionele backoffice, je handen vrij om te doen
wat je het liefst doet: zorg verlenen. Als
een project bij een opdrachtgever afloopt
zorgen wij dat je ergens anders weer aan de
slag kan, rekening houdend met je wensen,
ambities, competenties én persoonlijkheid.
En als je écht helemaal op je plek zit? Dan
biedt Be Well zorgprofessional en opdrachtgever de mogelijkheid samen verder te
gaan.”

Wensen en ambities

Be Well heeft uitstekende relaties met
verschillende zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg,
jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen en arbodiensten. Dit is een groot
voordeel voor zorgprofessionals die bij
Be Well werken: zij hebben een streepje
voor op andere sollicitanten. Van der Stelt:
“Wij zorgen dat cv’s van zorgprofessionals
die wij geschikt vinden niet ‘op de stapel’
belanden, maar stellen hen proactief voor.
We onderzoeken of er een match is tussen
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Zorgprofessional aan het woord:
Corine van Dongen,
begeleider-behandelaar/
sociotherapeut op
een gesloten afdeling

de sollicitant en de opdrachtgever.
Past jouw persoonlijkheid bij de
bedrijfscultuur? Zo zorgen we dat je
met je hoofd én met je hart op de juiste
plek terecht komt! Samen kijken we
naar je wensen en ambities. Heb je een
droombaan voor ogen, maar nog niet
de juiste opleiding of werkervaring?
Wij helpen je met opdoen van relevante werkervaring én denken mee
over opleidingen.”“We zijn druk
bezig met het ontwikkelen van de
Be Well Academy, een intern aanbod
aan opleidingen en trainingen,” vertelt
Pechholt. “Al meerdere keren hebben
we de OMA (omgaan met agressie)
training gegeven die waardevol is voor
zorgprofessionals die werken met
complexe doelgroepen. Ook zijn we
bezig met eigen trainingen te ontwikkelen, zoals ’effectieve en aangename
job interviews’ en ‘succesvol gedrag in
de zorg’ én starten we met vakinhoudelijke trainingen, zoals ‘brainblocks’
- voor zorgprofessionals die werken
met mensen met autisme.” n
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“Na 23 jaar gewerkt te hebben
in de zorg, wilde ik wat extra’s
doen met mijn rugzak vol
ervaring. Zou ik bij een vaste
werkgever kunnen werken en toch
verschillende banen hebben in de
zorg? Kan ik extra handen bieden
op plaatsen waar het écht nodig is?
Inmiddels twee jaar geleden
kwam ik in contact met Be Well,
zij konden mij precies bieden wat
ik zocht. Ik kan mijn ervaring
inzetten bij verschillende
opdrachtgevers en er is ruimte
voor persoonlijke ontwikkeling.
Be Well is een betrokken
werkgever en in mijn geval
een hele geslaagde match.”

Pien Derks,
Hbo verpleegkundige
“Sinds augustus 2018 werk ik als
hbo-verpleegkundige bij Be Well,
waar ik verschillende opdrachten
uitvoer in de verpleegkundige
setting in alle sectoren die de
zorg kent. Hierdoor heb ik in korte
tijd een flinke bak aan ervaring
opgedaan! Als gedetacheerd
verpleegkundige ga je samen met
Be Well op zoek naar een functie die
bij jou past, daarbij wordt rekening
gehouden met je opleiding, ambitie
en ontwikkelplan. Bij Be Well kan
ik ervaren welke baan in de zorg
écht bij mij past en ondertussen
doen waar ik voldoening uit haal:
ervoor zorgen dat patiënten zich zo
veel mogelijk op hun gemak voelen
op een plek waar ze eigenlijk niet
willen zijn.”

Wil jij net als Corine met complexe doelgroepen
werken of als Pien je droombaan in de zorg vinden?
Bel Be Well Zorgprofessionals. Ben je nieuwsgierig
naar wat Be Well voor jou kan betekenen? Neem
contact op met consultants Robin van Lieshout
+31(0)6-40077131 of Lidy Ubaghs +31(0)6-40733780
om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

