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Ik ben Corrie en heb al jong gekozen voor het helpen in de zorg. Als gezinsverzorgende ben 

ik gestart in 1976. Na een aantal jaren ben ik gaan kijken bij het toenmalige bejaardenhuis 

St. Franciscus . Het sprak mij meteen aan. De openheid, belangstelling en positief inzicht van 

iedereen heeft mij over de streep getrokken. Sinds 2002 ben ik werkzaam bij zorgcentrum 

St. Franciscus. Eerst was dat in de huishoudelijke dienst. Door allerlei uitdagingen en kansen, 

ben ik inmiddels Verzorgende IG. Door de samenwerking met collega’s en teamleiders maar 
ook het management en andere disciplines voel ik me een gewaardeerd persoon. 

Door de personeelsvereniging leer je je collega’s op een andere manier kennen. De 

activiteiten die georganiseerd worden, zijn altijd drukbezocht en geven de nodige 

ontspanning.  

 

Na een aantal jaren bij St. Franciscus te hebben gewerkt, ontstond er een aparte afdeling 

kleinschalig wonen (KSW). Ik ben daar met volle overtuiging gaan werken en voel me daar 

nog steeds echt op mijn plek. Er heerst een prettige en leerzame sfeer door het contact met 

de bewoners en door hen de veiligheid en verzorging te kunnen bieden en door gesprekken 

met collega’s. We hebben het samen opgebouwd en we blijven het samen doen. We zijn een 

hecht team. 

De teamleider geeft het gevoel dat alles bespreekbaar is. Zoals er samen gewerkt wordt voor 

de mensen met dementie en deze mensen te mogen begeleiden, is erg bijzonder. Ik merkte 

echter dat er nog veel meer te bereiken was qua beleving van deze doelgroep. De plannen 

zijn met het managementteam besproken en zo kwam er een binnentuin en kreeg het 

atrium een andere bestemming. De ruimtes zijn zo ingedeeld dat er veel afwisseling is en 

dus belevingsmomenten zijn om de innerlijke rust van onze bewoners te behouden.  Het 

belangrijkste daarin is kleur, geur, geluid en teruggaan in de tijd.  

 

Verder heb ik de opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) mogen 

volgen. Door hetgeen ik hier geleerd heb, kunnen we beter inspelen op de onrust van 

bewoners. De resultaten zijn erg positief.  

 

Het contact met onze bewoners is zo belangrijk 

in allerlei fases van de dementie dat ik besloot 

de opleiding Contactclown te gaan volgen. 

Door het maken  van contact, door afleiding, 

meegaan in hun beleving, streling en humor en 

mede door de outfit, kan dit leiden tot mooie, 

ontroerende en liefdevolle momenten.  Een 

glimlach, schaterlach of een oogopslag  is voor 

zowel de mens met dementie maar ook zeker 

voor mij, als clown Pip, een gelukzalig moment.  

 

Na een jarenlang dienstverband bij St. Franciscus ga ik nog steeds met veel plezier naar mijn 

werk.  


