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.

Robert Tjalsma

ZINGEVING DOOR JEZELF
NUTTIG TE MAKEN VOOR
EEN ANDER
Na zijn opleiding Media en Vormgeving belandde Robert
Tjalsma (32) een aantal jaren later op de serviceafdeling
van een webhostingbedrijf, met als doel om aan de slag te
gaan in de wereld van het webdesign. Na een jaar lang
thuiswerken door corona was hij er zat van. Hij miste zijn
collega’s en veel voldoening haalde hij niet uit het helpen
van zijn klanten. Er was vaak gezeur en weinig dankbaar+
heid. Het was de hoogste tijd voor een nieuwe uitdaging.
“Ik heb altijd wel ergens de
ambitie gehad om in de zorg te
werken. Mijn zus tipte me over
de vacature voor de opleiding
tot verzorgende IG van Zorg+
groep Hof en Hiem. Ik werd
uitgenodigd voor een gesprek en
kreeg dezelfde dag nog te horen
dat ik mocht deelnemen aan de
opleiding”, vertelt Robert.
Robert had nog een aantal
sollicitatiegesprekken gehad,
maar hij kwam al snel tot de
conclusie dat hij daar zijn
voldoening ook niet uit zou
halen. Hij koos voor de opleiding
van Hof en Hiem en werkt sinds
die tijd bij Hof en Hiem Thuis+
zorg in Lemmer. “Vanaf het
moment dat ik voor het eerst bij
een cliënt thuiskwam, merkte ik
dat het klikte. Alsof alles op zijn
plek viel. Je wordt heel hartelijk
ontvangen en de cliënten zijn
heel dankbaar voor het werk wat
je doet. En dat was precies wat
ik bij mijn vorige werk miste.”
Robert haalt veel zingeving uit
zijn nieuwe werk en heeft zijn
plek helemaal gevonden. “Alle
werkzaamheden vind ik leuk om
te doen, maar ik haal de meeste
voldoening uit het bieden van
complexere zorg.

“Vanaf het
moment dat ik
voor het eerst bij
een cliënt thuis
kwam, merkte ik
dat het klikte”.
Dan heb ik echt het gevoel dat
ik wat kan betekenen voor
iemand en dat ik mezelf nuttig
kan maken voor een ander.
Mensen zijn heel blij met je
hulp en dat geeft een heel
dankbaar gevoel. Die mate van
zingeving had ik niet bij mijn
kantoorbaan. Daar sprak ik
iedereen via de telefoon en zat
ik de hele dag achter een
bureau. Nu ben ik lekker fysiek
bezig en kan ik echt wat bete+
kenen voor een ander.”

www.hofenhiem.nl

