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Sharon van den Enk, verzorgende (27 jaar)  
vertelt over haar werk bij Atlant 
 

 

Na mijn opleiding bij het ROC Apeldoorn wilde ik eigenlijk kleuterjuf 

worden want ik vond kinderen zo leuk. Toen ik eenmaal hiervoor stage 

liep, viel me dat nogal tegen, vond het vreselijk om met zo’n groep door 

elkaar schreeuwende kleuters te moeten werken!  

 

Ik had hier geen geduld voor en besloot me te gaan richten op de 

ouderenzorg. Ik ben vervolgens gaan werken bij dagopvang De Boei bij 

Zorggroep Apeldoorn. Dit werk vind ik geweldig, voor de doelgroep 

ouderen heb ik blijkbaar wel geduld. 

 

Sinds januari dit jaar werk ik als verzorgende bij de afdeling Passage van 

Atlant (voor mensen met Huntington, Korsakov en Chronische 

verpleeghuispsychiatrie). 

 

Na mijn zwangerschapsverlof was ik eigenlijk niet gelijk op zoek naar een andere baan  maar ik kijk 

regelmatig naar vacatures op websites, gewoon om me te oriënteren en kwam de vacature tegen op 

Atlant.nl en dacht gelijk ”dit lijkt me leuk!”. Gelukkig kon ik een avond meelopen en toen wist ik het 

helemaal. Ik hou wel van uitdaging in mijn werk en het lukt me om ondanks de roerigheid die er soms 

is, de rust te bewaren. Collega’s zeggen over mij dat ik dat goed kan, blijkbaar straal ik dat uit terwijl ik 

me van binnen echt niet altijd rustig voel 😊  

 

Ik maak van alles mee in mijn werk: mopperende cliënten of cliënten die weglopen; dat brengt leuke 

dynamiek met zich mee. Vorige week vrijdag reed ik naar huis en zag in mijn ooghoek een cliënt in zijn 

trui en broek over de weg lopen. Ik dacht toen: hé? Heb de auto aan de kant gezet, ben naar h em toe 

gehold en geroepen Erik! Kom mee joh, ik breng je naar huis! Ik was heel blij dat ik hem tegen was 

gekomen en zag de humor er ook wel van in. Daar doe ik het voor! 

 

Na een weekeinde vragen ze ook aan mij: hoe was je weekeinde Sharon? Die wisselwerkin g maakt het 

werken boeiend, geen dag is hier hetzelfde en bij de PG groep bij mijn vorige werkgever merkte ik dat 

ik toch meer op routine ging werken; je kon mij niet meer verrassen. 

Eigenlijk heeft de psychiatrie me altijd meer getrokken dan zware lichamelijke zorg dus ik zit hier 

helemaal op mijn plek! Tegen anderen die dit lezen en ook wat anders willen zeg ik: ga gewoon in 

gesprek bij Atlant, je ziet het wel. Heb je het niet geprobeerd dan gebeurt er niets. Het is mooi werk 

hier!  


