Wat fijn om weer een team
van De Waalboog te
versterken met een nieuwe
collega! Melissa Lebbing is
weer terug van weggeweest
als Verzorgende IG op locatie
Nijevelt.

Welkom Melissa,

we zijn blij dat je er weer
bent!

“Die winst aan reistijd
weegt niet op tegen wat ik
bij De Waalboog heb”

“Ik werkte al acht jaar op Nijevelt toen
ik vorig jaar een zoontje, Bram, kreeg.
Het leek me fijn om wat dichter bij huis
te werken. De woon-werk-afstand was
me eigenlijk wat aan de lange kant, nu ik
Bram naar de opvang in Haalderen moest
brengen en dan nog eens een keer de brug
over. En dus zegde ik mijn baan bij De
Waalboog op, hoe erg ik het daar, al die
jaren, ook naar mijn zin had gehad.
Al na een maand had ik spijt: op mijn
nieuwe werk was het rommelig, omdat er
net een verhuizing had plaatsgevonden.
Het voelde er gewoon niet ‘zo thuis als
maar kan’. Toen ik aan het eind van mijn
proefperiode bij de zorgmanager aan tafel
zat, legde ik dat al snel op tafel. Dat ik
twijfelde. Sterk twijfelde. Dat ik misschien
te snel na mijn verlof geswitcht was van
baan. De zorgmanager vroeg me of ik het
nog even wilde aanzien of dat ik er eigenlijk
al uit was. Het was een opluchting om uit
te spreken dat ik er een punt achter wilde
zetten.

Wat ben ik blij dat ik terug kon komen bij
De Waalboog, en zelfs bij mijn oude team,
kleinschalig wonen 2 op locatie Nijevelt.
De reacties van mijn collega’s waren
geweldig: “Yessss!!” Dus ja, ik ben nieuw,
maar eigenlijk ook helemaal niet. Ik ben
weer terug op de plek waar ik met zoveel
plezier gewerkt heb. Ik ken precies de weg
in het ‘dorp’ dat Nijevelt is en weet hoe erg
ik kan rekenen op mijn eigen team én op de
andere teams binnen Nijevelt.
Het gras leek eventjes groener, dichter bij
huis. Maar inmiddels weet ik: die winst aan
reistijd weegt niet op tegen wat ik bij De
Waalboog had, en weer heb!”

Ook zin in mooi, divers en betekenisvol werk? Kom werken bij De Waalboog!
Onze recruiter Wendy Coolen bespreekt de mogelijkheden graag met je, telefoon
06 – 411 441 50 of e-mail w.coolen@waalboog.nl.
Of kijk op www.werkenbijdewaalboog.nl.

