
 

 

Hoi, ik ben Susan en ik werk sinds maart 2014 als directiesecretaresse bij Zorgcentrum St. 

Franciscus. Al jarenlang wilde ik graag als directiesecretaresse in de zorg aan de slag, maar 

zonder ervaring in de zorg bleek dat toch wel lastig te zijn. In 2014 kreeg ik de kans om hier 

te starten en nog steeds ben ik dankbaar voor deze kans want ik zit hier echt op mijn plek. 

Zorgcentrum St. Franciscus is een kleinschalige organisatie. Daardoor ben je bij St. Franciscus 

geen nummer, echt iedereen is hier even belangrijk. De lijnen zijn kort en dit werkt voor mij 

erg prettig. Ondanks dat we in zorgland een kleine organisatie zijn, telt Zorgcentrum St. 

Franciscus zeker mee. Diverse landelijke politici hebben ook reeds een bezoek gebracht aan 

ons zorgcentrum.  

 

Mijn werk is zeer gevarieerd en daardoor erg leuk en interessant. We hebben maar een 

kleine overhead waardoor we allemaal net iets meer doen dan de geijkte taken. Nooit weet 

ik hoe de dag precies gaat verlopen. We helpen elkaar daar waar nodig en mogelijk. De 

onderlinge contacten zijn dan ook erg goed, er 

hangt een goede sfeer. We hebben het druk 

maar we kunnen ook voldoende lachen met 

elkaar. Regelmatig worden gezellige 

bijeenkomsten georganiseerd zoals een 

heerlijke barbecue of een kerstbijeenkomst met 

een leuke quiz of optreden van een cabaretier. 

Maar wat ook zeer belangrijk is, is dat het 

meedenken gewaardeerd wordt. Naar iedereen 

wordt geluisterd. Het maakt je werk leuker, 

interessanter, uitdagender en dynamischer.  

 

Ondertussen zijn we volop in ontwikkeling, steeds met het oog op het verbeteren van het 

welzijn van onze bewoners. Zo mooi om onze bewoners te zien genieten! 

 

Om nog meer betrokken te zijn bij mijn collega’s ben ik bestuurslid geworden van onze 
personeelsvereniging Team Plezier & Vertier. Regelmatig organiseren we leuke activiteiten. 

Tijdens corona hebben we onze leden verwend met een tas vol lekkers en hebben we een 

online loterij georganiseerd.  

 

Ik ben er trots op dat ik bij Zorgcentrum St. Franciscus mag werken. Samen zorgen we ervoor 

dat onze bewoners een heerlijke tijd hebben! 

 

  

 

 

    


