Julia Velter (18) uit Heyth

Ik wil
de zorg
beter
maken

Sylvia Beugelsdijk
Karin de Jonge

‘Zuster’ worden was zeker geen meisjesdroom
van Julia. De mensen in haar directe omgeving
wisten het echter al lang dat ze geknipt was om
verpleegkundige te worden. “Dat zorgzame heb
ik altijd in me gehad, maar het heeft echt even
geduurd voordat ik wist wat ik wilde worden”,
vertelt Julia Velter (18) uit Heythuysen de dag
na haar uitverkiezing tot hét TopTalent 2018 van
Gilde Opleidingen. Maak kennis met een jonge
vrouw met een warme persoonlijkheid, een
flinke dosis enthousiasme en enorm veel passie
voor haar beroep.
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uysen

Die avond in mei op de bühne van de
grote theaterzaal in De Maaspoort in
Venlo vroeg presentator van de avond Lex
Uiting haar waarom de aanwezigen op
haar moesten stemmen. Haar opponenten
brachten er - overmand door de zenuwen
én de onverwachte vraag - niet veel uit.
Julia wel, die sprak haar memorabele
woorden: “Ik wil de zorg beter maken. En
jullie hebben allemaal vroeg of laat zorg
nodig.” Ze stal hiermee de harten van
de mensen in de zaal. Niet gek dat de
meeste stemmen naar de 18-jarige student
Mbo-Verpleegkundige gingen die naar
eigen zeggen helemaal niet verwacht had
te winnen. “Maar het is een grote eer.”
Later voegde ze er nog aan toe: “En ik
heb heel veel zin in de landelijke MboUitblinkersverkiezing.”

"Dat zorgzame heb ik
altijd in me gehad,
maar het heeft echt
even geduurd voordat
ik wist wat ik
wilde worden."

“Liever een halfuur te laat klaar”
Er is over de zorg al een hele tijd
veel te doen. Dat er dingen moeten
veranderen staat als een paal boven water.
Julia is heel stellig over wat zij vindt dat
veranderd moet worden: “Er moet meer
tijd komen voor cliënten en patiënten.
Ze zitten echt soms om een praatje
verlegen of willen een keer samen een
ommetje maken buiten, maar vaak is de
verpleegkundige of verzorgende binnen
‘no time’ alweer weg.” Ouderen die weinig
of geen bezoek krijgen, hebben het extra
nodig; een luisterend oor, een troostend
woordje of gewoon even gezellig kletsen
over koetjes en kalfjes. “Ik ben zelf liever
een halfuur te laat klaar met mijn ronde dan
dat ik als een soort Zoef de Haas door de
gangen en kamers heenren en niet echt tijd
heb voor mijn cliënten.” Om dit structureel
te doorbreken in haar eentje zal niet gaan
lukken. Maar ze wil in ieder geval het goede
voorbeeld geven. Door de tijd te nemen
voor cliënten. “Ik blijf bij de een wat langer,
dan bij de ander. En dat doe ik de dag erna
omgekeerd bijvoorbeeld. Zo hou ik het
tijdverlies een beetje in de hand.”
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Rode wangen spreken boekdelen
Op school, op haar stageplek Sint
Josef in Wessem (onderdeel van
Stichting Proteion) en op haar bijbaan
bij Beek en Bos in haar woonplaats
lopen ze met haar weg. Fiet Fermont,
haar stagebegeleidster bij Proteion
had haar pupil opgegeven voor
TopTalent van Gilde Opleidingen.
Op het aanmeldformulier wond ze
er geen doekjes om: ‘Julia presteert
bovengemiddeld tijdens haar stages.
Ze zoekt naar uitdagingen en
neemt haar verantwoordelijkheden.
Bovendien is ze professioneel,
leergierig en een kanjer in het
inschatten
van
situaties.
Niet
onbelangrijk binnen de zorg.’ Julia’s
trajectbegeleider Bart Verbruggen
voegde daar op de bühne nog aan
toe: haar warme persoonlijkheid
en de wil om nóg beter te worden.
Julia’s rode wangen kleuren na het
horen van zoveel complimenten
nóg donkerder voor zover dat nog
mogelijk is.
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“Ik wil iets betekenen voor mensen”
Julia hoopt straks als ze klaar is met
studeren - op het mbo en daarna
nog op het hbo - in een ziekenhuis
te werken als verpleegkundige. “Ik
wil er echt voor de mensen zijn.
Iets voor hen betekenen. En niet
alleen in Nederland. Ook in het
buitenland ga ik mijn hulp aanbieden.
Ik ben nu bezig om volgend jaar
tweeëneenhalve maand stage te gaan
lopen in Pretoria, de hoofdstad van
Zuid-Afrika. Om daar op een school
EHBO-lessen te geven aan kinderen.
Je moet bij de basis beginnen.” En
dat siert Julia, ze heeft het hart op de
juiste plek.

Julia
presteert
bovengemiddeld
tijdens haar
stages

WEETJES

over Julia
Wat doe je het liefst
in je vrije tijd?
Stappen of een terrasje pikken met
vriendinnen of mijn vriend. Uit eten,
shoppen, op vakantie gaan, ik ben
voor veel dingen in.

Heb je ook een minder
goede eigenschap?
Jazeker. Ik leg de lat voor mezelf
hoog, dat levert vaak stress op.
Ook ben ik wel eens koppig en kan
ik erg vanuit mijn emotie reageren.

Wat is je lievelingsvak?
De praktijklessen. Lekker actief
bezig zijn. Ik vind het leuk om
de verpleegtechnische
handelingen te leren.

Wat wilde je echt héél
vroeger worden?
Zoals - denk ik - de meeste
meisjes vroeger, wilde ik het
liefst prinses worden.

Wat is je lievelingseten?
Makkelijk: sushi! Hier kun je me
voor wakker maken.

Doe je aan sport?
Ik heb eigenlijk altijd gedanst, maar
ben sinds kort gestopt. Nu fitness ik.

Van welke muziek hou je?
R&B is my music. Ik ga dan ook
graag naar R&B-festivals.

Wat is je droom?
Ik heb er zelfs meer. Gelukkig in
de liefde, een fijn gezin, een leuke
baan. En ik hoop ook mooie reizen
te maken.

Ambassadeurs van het mbo
Deze regio herbergt veel mbo-talent. Dat laten Gilde Opleidingen en
het bedrijfsleven zien met de jaarlijkse TopTalent-verkiezing. Dit jaar
nomineerden 15 stagebedrijven een TopTalent. Stagiairs die volgens
hen een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd of uitblinken op
andere vlakken. Jonge mensen met kennis van zaken en passie voor
hun vak, die straks het verschil maken op de arbeidsmarkt en
de economie draaiende houden. 350.000 mbo’ers in deze regio
zorgen er dagelijks voor dat alles op rolletjes loopt: van de kapper
tot loodgieter, van de opticien tot verpleegkundige. Stuk voor stuk
beroepen waarbij je werkt vanuit je hart, met hoofd én handen.
Het échte werk.
Julia Velter is gekozen tot TopTalent 2018 van Gilde Opleidingen.
Zij is een jaar lang ambassadeur van het mbo in Noord- en MiddenLimburg. En strijdt in het najaar, met alle toptalenten van andere
roc’s, mee voor de landelijke titel Mbo-Uitblinker 2018.
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