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Bijspringen in de keuken
Een nieuwjaarsreceptie met alle collega’s zat er dit jaar
vanwege corona niet in. In plaats daarvan kregen de teams op
verschillende momenten een buffet aangeboden. Toen het de
beurt was aan het cateringteam om aan te schuiven, viel de
afdeling ICT voor hen in.

Klaarstaan voor elkaar
bij Vogellanden

‘We kregen een mail van de chef-kok met de vraag wie er wilde
bijspringen’, zegt medewerker Sophie de Jong. ‘We dachten
meteen, dit gaan we doen.’ En dus bracht die avond niet de catering,
maar de afdeling ICT het eten naar de revalidanten. De Jong: ‘Het
was leuk om contact te hebben met de mensen die hier verblijven
en om eens te ervaren hoe het werk van collega’s is. Fysiek best
zwaar, weet ik nu.’ Voor cateringmedewerker Grietje Kroeze en haar
team betekende het gebaar dat ze rustig van het Thaise buffet kon
genieten. Hoewel… ‘Ik heb af en toe wel even gekeken of ze het
redden in de keuken. Maar het ging prima. En het was heel gezellig
om eens samen met mijn collega’s lekker te kunnen eten.’
Ook De Jong genoot ervan. ‘De waardering van de keuken was
misschien nog wel het allerleukst. Ik zou het zo weer doen.’ \

Vogellanden in Zwolle biedt medisch specialistische revalidatie en bijzondere
tandheelkunde voor jong en oud. De medewerkers staan niet alleen klaar voor
hun revalidanten, maar zeker ook voor elkaar.

‘Ik besef nu nog meer
hoe belangrijk omkijken
naar elkaar is’
Lianne Maas revalideerde in Vogellanden van een operatie aan
een hersentumor die twee jaar geleden bij haar werd ontdekt.
Al snel kwam ze op het idee om zelf in de zorgsector te gaan
werken. Ze re-integreert nu bij Vogellanden en heeft uitzicht
op een dienstverband.
‘Mijn maand in Vogellanden heb ik als positief, maar ook als
heel heftig ervaren’, zegt Maas. ‘Door mijn hersentumor was ik
halfzijdig verlamd geraakt. Ik moest alles opnieuw leren. Soms had
ik vijf keer per dag therapie. Het was een heel inspannende tijd.
Gelukkig hadden we een hechte groep revalidanten en ook met
mijn kamergenootje had ik fijn contact. De medewerkers doen hier
zulk waardevol werk. De verpleging had het meteen door als ik niet
lekker in mijn vel zat en ik kon altijd bij hen terecht voor een praatje.
Ook de gesprekken in de huiskamer met de andere revalidanten
vond ik heel waardevol.’
Vlak voordat Maas ziek werd, verloor ze door een reorganisatie
haar baan als teamleider bij een verzekeringsmaatschappij. ‘Ik
was net begonnen met een loopbaancoachingstraject toen ik ziek
werd. Ik had nooit gedacht dat ik in de zorg zou willen werken,
maar dat veranderde door mijn ervaringen in het ziekenhuis
en in Vogellanden. Sinds september werk ik hier parttime via
een werkervaringsplaats als projectondersteuner voor het
nieuwe elektronisch patiëntendossier. Hoewel ik niet werk
met revalidanten, vind ik het fijn om met mijn kwaliteiten een
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‘Mijn collega’s hielpen me’
Fysiotherapeute Sandra van Maarseveen werkt bij Centrum Bijzondere
Tandheelkunde van Vogellanden. Toen een collega haar vroeg om in te vallen
als regulier fysiotherapeut, stond ze meteen klaar.

steentje te kunnen bijdragen aan een organisatie die zich inzet voor
mensen die zorg nodig hebben. Voor mij is dit de perfecte plek om
te werken. De collega’s hebben echt hun best gedaan om me hier
te laten thuis voelen en iedereen is begripvol. Vooral in een
re-integratietraject is dat heel waardevol, ze zien hier mijn
kwaliteiten en houden wanneer nodig rekening met mijn
beperkingen. Het omzien naar een ander speelde altijd al een rol in
mijn leven, maar ik besef nu nog meer hoe belangrijk dat is.’

Voor Van Maarseveen, al 22 jaar gespecialiseerd fysiotherapeute voor hoofd, kaak
en nek, was het weer even ‘helemaal terug naar de basis’, toen ze onlangs een
collega verving. ‘Er was veel ziekte vanwege corona en het was belangrijk dat het
revalidatieprogramma kon doorgaan. In totaal heb ik drie dagdelen ingevallen. Ik
kreeg zo’n tien revalidanten onder mijn hoede. Mijn collega had gelukkig een mooie
overdracht geschreven en andere collega’s hielpen me om informatie uit het systeem
te halen, waar ik zelf geen toegang toe had. De revalidanten konden zelf overigens
ook goed aangeven welke oefeningen zo zoal deden. Het was echt een soort
opfriscursus fysiotherapie. Heel leuk.’ De invalbeurt had nog een voordeel. ‘Normaal
werk ik altijd binnen, nu greep ik iedere mogelijkheid aan om lekker in onze beleeftuin
te oefenen. Heerlijk was dat.’
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