
en ervaring. Iedereen is wel ergens goed in.’ 
De nieuwe werksituatie was wennen, maar als klein team
waren ze snel verbonden met elkaar. De team spirit zit er goed
in, ook tijdens stressvolle situaties en wanneer er gaten
ontstaan door ziekte of preventief testen - wat natuurlijk vaak
voorkomt. Tineke: ‘De laatste week voor mijn vakantie kwam
alles tegelijk. Veel nieuwe opnames, zware cases en
ambulances voor de deur. Maar achteraf denk ik: dat hebben
we maar weer gedaan allemaal.’ 
‘Hoger bezoek’ is ook geen uitzondering. Tineke: ‘Het 
mooie is dat de directeur wel eens langskomt om mee te 
overleggen. Hij voelt meteen de sfeer hier en krijgt meer mee 
van de praktijk. Dit vind ik heel bijzonder en heb ik nog nooit 
eerder in mijn carrière meegemaakt!’ Aaltje: ‘In Woerden is hij 
zelfs even komen invallen om koffie en broodjes te maken. Zo 
hoort het toch ook?’ 
Aaltje: ‘We kregen laatst een bloemetje van een vertrekkende 
cliënt met een grappig kaartje erbij: ‘de bandieten van het
zorg-pension (lacht). Ons werk komt met een lach en soms
met een traan. We hebben aandacht voor het moeilijke, maar
weten dat te draaien naar iets positiefs.’

‘Het lijkt 
wel een 
feestje 

op jullie 
afdeling’ 
zeggen 

onze 
cliënten

Zorgpension Dokkum opende in januari 
haar deuren en biedt tijdelijke herstelzorg 
op maat. De aanleiding kan medisch zijn, 
of een ziekenhuisopname of het tijdelijk 
ontlasten van een mantelzorger. Het 
team van veertien medewerkers is goed 
op elkaar ingespeeld en houdt de lijntjes 
kort. Het doel is dat cliënten weer veilig 
naar huis kunnen. Dat lukt goed, dankzij 
hun allround team. ‘De jongste is 25 en de 
oudste is 53. We leren veel van elkaar.’

KENNISMAKEN

wat 
doen:
De werknemers van 
Zorgpension Dokkum?

altje: ‘Iedereen in ons Zorgpension is nieuw en
we komen allemaal uit verschillende hoeken in
de zorg. Thuiszorg, intramuraal; PG of somatiek
en ziekenhuis. Dat maakt ons team veelzijdig.’
Tineke: ‘Dat is onze kracht. We bundelen kennis A


