Werken en leren voor een baan bij Zorggroep Hof en Hiem.
De komende maanden leren we in dit blad zes verschillende leerlingen
van Hof en Hiem kennen. In de serie ’Nieuwkomers in de thuiszorg’
vertellen leerlingen over hun ervaringen met de nieuwe opleiding van
Hof en Hiem Thuiszorg.
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Mevrouw Mulder is erg te spreken over de toevoeging van de leerlingen aan het huidige zorgteam.
“Ze doen goed hun best en ze zijn lekker zichzelf. Bovendien is de zorg niet veranderd, iets waar
ik erg blij mee ben.”

De laatste tijd merkte ze het
steeds vaker: ik ben toe aan
iets nieuws. Aliena Bok (49)
uit Sneek werkt al zeventien
jaar in een drogisterij wanneer
ze steeds meer beseft dat ze
iets mist. Ze heeft zich in al die
jaren van stagiair opgewerkt
naar verkoopleider en mensen
helpen doet ze graag. Met
name uit het adviseren
van ouderen haalt ze veel
voldoening. Toch miste ze net
dat stapje extra.
Aliena: “Ik merkte dat ik mensen niet
alleen advies wilde geven, ik wil mensen
verder kunnen helpen. Ik ben op zoek
gegaan naar wat echt bij mij past en ik
kwam uit op een baan in de zorg.”
Ook al heeft Aliena de laatste jaren flink
wat opleidingen en cursussen gevolgd,
de opleiding om de zorg in te kunnen
zat hier niet tussen. “Toen ik er eenmaal
achter was dat ik de zorg in wilde, ging
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wat echt bij mij
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uit op een baan
in de zorg”
ik om me heen kijken. Onze kinderen zijn
ouder en redden zichzelf, dus het was tijd
voor deze stap. Maar ja, er zijn nu eenmaal
weinig vacatures waarbij je geen diploma
nodig hebt.” Een kennis tipte haar over
het leerwerktraject van Zorggroep Hof en
Hiem en al snel kreeg ze goed nieuws.
“Ik zocht een ingang in de zorg en die heb
ik met deze opleiding gevonden.”
Tijdens de opleiding komen de leerlingen
vanaf dag één, in dienstkleding, bij
cliënten thuis. Best een omschakeling.
“Het voelde direct goed. Ik vind het fijn
om zo persoonlijk betrokken te zijn bij
mensen. En het doet me heel goed als
ik na mijn bezoek weer een lach op het
gezicht van mijn cliënt zie verschijnen.
Dat is waar ik het voor doe en daarom
is deze switch voor mij een ontzettend
goede keuze geweest”, besluit een
gemotiveerde Aliena Bok.

www.hofenhiem.nl

