43e Blog; Ere wie ere verdient!
Deze is dus voor Thijs. In de periode van ziekte heeft Thijs alle uitvoerende werkzaamheden
overgenomen en dat tot een goed einde gebracht. Natuurlijk kon je aan hem zien dat het zwaar was
om die verantwoordelijkheid voor de eerste keer te dragen. Maar het ging wel heel goed zelfs bij
crisis koos hij de juiste interventies en koppelde die tijdig terug en in de woning gaf hij sturing aan de
invulling van de werkzaamheden binnen ons, nog jonge, team. Hier komen de complimenten aan
Thijs van onze zorgvragers in wonen, ambulant en de collega’s:

Complimentjes, voor een beginner ging het goed,

Iedere morgen was Thijs op tijd

Je bent vaak geweest met je hond en we hebben veel

op zijn werk. Hij zorgde goed voor het

gelachen, ook als ik vast liep. Je was bezig met je vader in

eten en een veilig gevoel. Hij hield ons op

het ziekenhuis maar regelde ook al het andere werk en cliënten.
Jeanne

de hoogte hoe het met Jeroen
ging en ik kon goed met Thijs praten over
alles wat er speelde. Danny

Ik ken thijs nog niet zo lang, maar in de korte tijd dat ik je heb meegemaakt
Vind ik dat je erg betrokken bent. Je denkt mee als je iets gevraagd wordt
En denkt in oplossingen. Ik vind je een jongen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel
Ik denk dat je ouders erg trots op je zijn. Angelique

Trefwoorden van Lydia voor
Thijs: Telefoonbrigade, rots in de
branding. Hoofd koel houden. Lange
dagen. Ook wel eens verstrooid.
Leuk, goed zijn best gedaan en goed geholpen.
Hij zet zich altijd voor 100% in en er is nooit iets te
veel. Helaas kan hij geen spruiten koken
😉 Joost.

Thijs is altijd vriendelijk en kan zich verplaatsen
in de situatie waarin jij zit. Hij laat zich
niet snel uit het veld slaan en
probeert je op jouw manier dat wat
voor jou uiteindelijk het beste is te
laten doen wat je wilt doen. Hij geeft
niet zomaar op, hij is volhardend en
dat is wat ik nodig heb. Heeft geduld
en behandeld je met respect. Ron

Je hebt het geweldig gedaan mijn
complimenten, Jolanda

