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Claudia Koning bemiddelt al tien jaar zorgprofessionals 

naar onder andere het Caribische gebied. Ben je 

benieuwd hoe zij met haar droombaan de droombanen 

van anderen verwezenlijkt?

“De kans krijgen en grijpen om te doen wat je leuk vindt 

en bij je past; dát levert pas echt winst op. Voor jou én de 

patiënt.” Voor veel zorgprofessionals ligt de arbeidsmarkt 

open. Er is bijvoorbeeld ontzettend veel vraag naar ver-

pleegkundigen, gz-psychologen, triagisten, basisartsen 

en medisch specialisten. Op sommige plekken is de vraag 

zo groot, dat de werkdruk voor het aanwezige personeel 

daaronder te leiden heeft. Dagelijks helpen consultants 

van BKV organisaties om hun behoefte aan tijdelijk of 

vast personeel in te vullen. En zij begeleiden zorgprofes-

sionals die op zoek zijn naar een baan of zich verder 

willen ontwikkelen in hun carrière. Met een markt die zo 

open ligt, zijn de kansen voor hen enorm groot. Claudia 

Koning weet daar alles van. Zo bemiddelt zij steeds meer 

artsen en verpleegkundigen naar de Caribische eilanden. 

Een droombaan voor niet alleen zorgprofessionals, maar 

ook voor haar. 

Eilandbezoek van BKV

“Een aantal keer per jaar breng ik een bezoek aan het 

Caribische gebied. Iedere keer is het weer letterlijk een 

warm welkom, die tropische warme deken om je heen 

als je uit het vliegtuig stapt: heerlijk!”, aldus Claudia. 

Natuurlijk komt ze niet alleen voor het warme weer. 

Haar bezoeken bestaan voornamelijk uit het bijpraten 

met opdrachtgevers over de samenwerking en de ont-

wikkelingen in de gezondheidszorg in Nederland, bij BKV 

en op het eiland. Daarnaast gaat ze langs bij ‘haar’ artsen 

en verpleegkundigen die op dat moment op de eilanden 

werken. “Vanuit Nederland houden we contact met de 

mensen die hier via ons werkzaam zijn. Op die manier 

blijven wij goed geïnformeerd hoe het is om te werken in 

een andere cultuur en een tropische omgeving. Het is 

altijd interessant om deze verhalen te horen, maar nog 

leuker is het om deze verhalen zelf met ze te ervaren.”

Borrelen op Aruba

“En als we er dan toch zijn, dan pakken we het ook goed 

aan! Op Aruba, het eiland waar de meeste mensen via 

BKV aan het werk zijn, organiseren wij bij ieder bezoek 

een BKV-borrel voor iedereen die op dat moment via BKV 

op Aruba werkzaam is. Lekkere hapjes en drankjes, een 

gezellig muziekje en een goede sfeer zijn iedere keer 

weer de ingrediënten voor een prachtige Caribische 

avond. Het is erg bijzonder dat we iedereen die we in 

Nederland en België gesproken hebben, nu met zijn allen 

bij elkaar weer op het eiland zien, helemaal ingeburgerd 

en enthousiast! Los daarvan is het fijn dat iedereen 

elkaar al zo snel opzoekt en van alles met elkaar onder-

neemt na een dag hard werken. Onze Nederlandse roots 

scheppen dan toch een band.” Claudia weet na tien jaar 

werkzaam te zijn bij BKV alles over de bemiddeling naar 

onder andere de Caribische eilanden. Ze is dan ook vast-

beraden hier nog lang mee door te gaan. “Als je daar 

bent, besef je pas hoe bijzonder het werk is dat wij doen. 

Ik ben trots dat ik hieraan een bijdrage mag leveren!”

Focus op ontwikkeling

“Natuurlijk is zo’n avontuur op de Caribische eilanden 

superleuk, maar het moet wel bij je passen. Dat jij als 

zorgprofessional met plezier aan het werk bent en je 
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kunt ontwikkelen zoals jij wilt. Dát staat bij BKV 

voorop! Dus ook als je niet kiest voor het buiten-

land, kun je bij BKV terecht”, vertelt Claudia. 

“Welke zorgprofessional je ook bent, wat je 

wensen ook zijn en waar je ook wilt werken, bij 

ons vind je alle opties onder één dak. Je kunt bij-

voorbeeld met ons een ontwikkeltraject afspre-

ken. Jij zegt waar je naartoe wilt groeien en wij 

zoeken daarbij passende werkplekken én bege-

leiden je in dit traject. De perfecte manier om 

ervaring op te doen, je netwerk uit te bouwen 

en bijvoorbeeld als basisarts toe te werken naar 

een specialisatie. Dat is het mooie aan mijn 

baan; met al die mogelijkheden kunnen wij 

zorgprofessionals zo ontzettend veel bieden. 

Superfijn is dat. En weet je wat het is? Als je 

echt doet wat je leuk vindt, dan lever je ook 

automatisch de beste zorg voor de patiënt.”

Tijdelijk op avontuur

Rachida uit Harderwijk heeft zelf ondervonden 

hoe het is om zo’n Caribisch avontuur via BKV 

aan te gaan. “Ik liep al langer met het idee rond 

om naar Aruba te gaan om daar te gaan 

werken. Het leek mij leerzaam en tevens uitda-

gend om eens uit je ‘comfortzone’ te stappen en 

elders je werk uit te voeren. Ik heb dat kenbaar 

gemaakt bij BKV en voor ik het wist zat ik in 

november 2017 op Aruba.” Rachida ging voor 

vier weken als IC-verpleegkundige aan de slag 

op Aruba. “Het voordeel van de Caribbean is dat 

je Nederlands kunt spreken en je hebt boven-

dien mooi weer! Toen er plots een spoedaan-

vraag kwam, met het verzoek alles even binnen 

twee weken te regelen, was het voor mij wel 

spannend. Wel dacht ik gelijk: dit is mijn kans en 

ik ga zorgen dat het lukt. De begeleiding en sup-

port vanuit BKV was echt top, zelfs buiten kan-

tooruren werden mijn mails en appjes beant-

woord!” Het gebeurt regelmatig dat er tijdelijke 

vacatures beschikbaar zijn op de Caribische 

eilanden. Zo’n korte periode is ideaal om te 

kijken of dit echt is wat bij je past en het biedt 

gelijk een goede basis om vervolgens voor een 

langere periode terug te keren. Dat laatste geldt 

zeker ook voor Rachida: “Deze korte ervaring 

heeft mij wel doen inzien dat ik erg graag terug 

wil. Het werken in een andere omgeving, met 

andere mensen en binnen een andere cultuur 

heeft mij erg blij gemaakt.”  

Wil je meer ervaringen lezen van zorgprofessio-

nals die door Claudia aan hun droombaan zijn 

geholpen? Je vindt verhalen van onder andere 

Barbara en het uitgebreide verhaal van Rachida 

op bkv.jobs. Begin dit jaar heeft Claudia een 

vlog opgenomen vanaf Aruba en neemt ze je 

dus mee in haar avontuur op het eiland.  

Meer ervaringsverhalen lezen van zorgprofessio-

nals die via BKV hun droombaan hebben gevon-

den in Nederland of daarbuiten? Op bkv.jobs 

vind je er velen!

“Pas als jij gaat 

doen wat je leuk 

vindt, is ons doel 

geslaagd.”

“Persoonlijke  

ontwikkeling is  

minstens zo  

belangrijk.”

Waar ligt jouw gezonde ambitie?

• Een talentklas of persoonlijk ontwik-

keltraject waarbij we basisartsen voor 

twee jaar lang een werk-, opleidings- 

en begeleidingstraject aanbieden. 

• Een vast dienstverband maar flexibel 

werken. Je wordt bij verschillende 

organisaties ingezet die bij jouw 

wensen passen. Veel ervaring opdoen, 

afwisselend werk, zekerheid van een 

mooi salaris en een groep collega’s die 

achter je staan.

• Trainingen waarbij je praktijkgericht 

aan de slag gaat met social media, 

personal branding of solliciteren.

• Meeloopdagen en informatiebijeen-

komsten binnen verschillende  

functies en specialisaties. 

• Loopbaanadvies en coaching.

• Verschillende beschikbare vacatures, 

voor vaste en tijdelijke banen. En 

hebben we voor jou niet de juiste 

baan, dan gaan we daarnaar op zoek! 

Wil jij jouw dromen en ambities  

verwezenlijken? 

BKV helpt je hier graag bij! Voor meer 

informatie kun je contact opnemen met 

contact@bkvgroup.eu of +31 888 – 22 55 

88. 


