Van horecatijger
naar zorgprofessional
“Inmiddels weet ik dat er veel raakvlakken zijn tussen werken
in de horeca en in de zorg. Alleen wist ik dat een half jaar
geleden nog niet. Pas toen ik via mijn werkgever, Amadore
Hotels & Restaurants, de kans kreeg om kennis te maken
met de zorgsector realiseerde ik me dat mijn kwaliteiten ook
hier tot hun recht komen. Ik zou tijdelijk aan de slag gaan bij
Zorggroep Ter Weel maar het is zo leuk dat ik blijf! In september
start ik zelfs met de opleiding Verzorgende IG. Ik zit hier op mijn
plek.”
Het enthousiaste verhaal van Anne Jeremiasse werkt aanstekelijk en
inspireert. Door de manier waarop ze over haar werk vertelt, lijkt het of
ze al jaren meedraait. En dat is zeker niet het geval. Tot oktober vorig

Wil je net als Anne een ‘Sterk in je Werk’ gesprek?
Kijk dan op www.sterkinjewerk.nl.

jaar genoot ze van haar baan als horecamanager. Het contact met
gasten, de omgang met collega’s en haar gevoel voor gastvrijheid:
de baan was haar op het lijf geschreven. Toen de horeca opnieuw
de deuren moest sluiten, was daar ineens het aanbod om tijdelijk als
gastvrouw in de zorg te werken. Die kans greep Anne met beide handen
aan. “Ervaring in de zorg had ik niet. Behalve dan de zorg voor mijn
dementerende moeder”, vertelt ze.

“Het plezier dat je hen kan doen, zit soms in kleine
gebaren: even praatje, een grapje, een stukje fruit
snijden of een hand op een schouder. Dat intensieve,

Gastvrouw in de zorg

persoonlijke contact en de dankbaarheid dieje terug

Haar debuut in de zorg maakte Anne bij de tijdelijke COVID-19 opvang

krijgt: dat maakt de zorg voor mij zo aantrekkelijk dat

bij De Veste in Goes. Het was haar direct duidelijk hoe hard ze nodig

ik de overstap vol overtuiging maak”

was. “Als gastvrouw kon ik het zorgpersoneel ondersteunen. Zij stonden
dik ingepakt, met alle COVID-beschermingskleding aan, op de afdeling.
Daar even weggaan, is bijna niet te doen, omdat dan eerst alles weer
uit moet. Ik was als het ware een ‘vliegende kiep’, zonder zelf door de

Zo aantrekkelijk om de overstap te maken

sluis richting die afdeling te gaan. Gaandeweg realiseerde ik me echter

Zo gezegd, zo gedaan. Inmiddels draait Anne op de afdeling mee.

hoe zwaar het werk voor mijn collega’s was. En omdat ik merkte dat

Ze heeft geen verpleegkundige taken, maar helpt patiënten met

ze wel wat extra handen konden gebruiken, stelde ik voor ook op de

bijvoorbeeld eten en drinken en ze maakt regelmatig een praatje

afdeling zelf te gaan helpen.”

met ze. “Op deze afdeling verblijven ouderen die positief getest zijn
op corona. Ik merk dat ik het ontzettend leuk vind om met hen om te

Anne Jeremiasse
gastvrouw

gaan. Iedereen is anders en vergt een andere aanpak. Het plezier dat
je hen kan doen, zit soms in kleine gebaren: even praatje, een grapje,
een stukje fruit snijden of een hand op een schouder. Dat intensieve,
persoonlijke contact en de dankbaarheid die je terug krijgt: dat maakt
de zorg voor mij zo aantrekkelijk dat ik de overstap vol overtuiging
maak.”

Sterk in je werk
Om de overstap naar de zorg te maken, meldde Anne zich aan voor
een ‘Sterk in je Werk’ gesprek met een loopbaancoach van Viazorg.
Met haar besprak ze de mogelijkheden om in de zorg te starten. Na dit
loopbaangesprek meldde ze zich aan voor de opleiding Verzorgende3
IG. Dit is een bbl-opleiding, wat inhoudt dat ze gaat werken en leren. Dat
gaat ze doen bij Zorggroep Ter Weel
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