
 

José Barten-van Hertrooij over: terugkomen in zorg en welzijn 

José Barten-van Hertrooij is haar loopbaan begonnen in zorg en welzijn als Inservice-

verpleegkunde, maar ze is tijdens haar loopbaan pad ook lerares in het basisonderwijs en 

ondernemer geworden. Na een tijd niet meer werkzaam te zijn geweest in zorg en welzijn 

kwamen er twijfels om weer terug te gaan. Met behulp van Sterk in je werk loopbaan coaching 

besloot ze om terug te keren naar zorg en welzijn. Ze solliciteerde bij Home Instead 

Thuisservice en ze werd aangenomen.   

José Barten-van Hertrooij vertelt: ‘’Ik ben een Inservice-verpleegkundige, de oude A-opleiding. Op 19-

jarige leeftijd ben ik daarmee gestart en na het behalen van de opleiding ben ik in het ziekenhuis 

blijven werken. Uiteindelijk ben ik doorgegroeid naar teamleidster (meewerkend leidinggevende), dat 

was erg leuk. Vanwege een verhuizing ben ik in een verpleeghuis gaan werken, ook weer als 

meewerkend leidinggevende. Vervolgens ben ik moeder geworden en een aantal jaren niet werkzaam 

geweest. Na vier jaar begon het toch weer te kriebelen en ben ik via een uitzendbureau her en der in 

bejaarden- en verpleeghuizen gaan werken en ben ik uiteindelijk bij de wijkzorg terecht gekomen.  

Op mijn wensenlijstje stond ook altijd de wens om onderwijsleerkracht te worden. Ik ben mezelf toen 

gaan omscholen en ik heb de verkorte Pabo gedaan. Tot 2010 heb ik in het onderwijs gewerkt en daar 

heb ik altijd groep 2 en groep 2/3 gedaan, heel leuk. Door het werk van mijn man zijn we naar 

Noorwegen verhuisd. Daar ben ik op de Internationale School als School Nurse en leraar Nederlands 

aan het werk gegaan. Wij hebben daar 4 jaar gewoond en daarna zijn wij teruggekomen in Nederland. 

Ik ben een eigen bedrijf begonnen als adviseur van een modern textiel product. Ik heb veel geleerd als 

ondernemer, ook heb ik nog nooit zoveel uren gemaakt voor zo weinig geld en ik had zoiets van dit is 

het niet. Maar waar ik wel achter kwam tijdens dat werk: ik vond het heel leuk om bij ouderen thuis 

advies te geven over producten. En toen dacht ik: zou de zorg dan toch wat voor mij zijn maar: nee, 

want dat wilde ik toch niet meer? Maar misschien toch wel en dan op de persoonlijke insteek.  

Dus ik was daar heel erg mee aan het dubben en toen kwam op Facebook Sterk in je werk voorbij, ik 

dacht: hé misschien is dat wel wat. Dat heb ik toen een paar keer voorbij zien komen en toen dacht ik: 

weet je ik moet het gewoon doen, wat het me oplevert levert het me op, dus toen ben ik op gesprek 

gekomen bij Ine Ruijfrok in 2017. En ik heb eigenlijk maar een gesprek met Ine gehad, waarin zij mij 

duidelijk maakte dat wat ik wilde prima was, de spreekwoordelijke ‘schop onder je kont’ die je soms 

nodig hebt om je over de lijn te trekken. Van ja dit is een plek voor mij en het is ook goed om te kiezen 

voor die persoonlijke aandacht en niet om als verpleegkundige aan het werk te gaan. En ook de 

bevestiging van nee bij een instelling ga je niet vinden wat je zoekt. Samen hebben wij nagedacht 

over waar meer passende instellingen zaten. Sterk in je werk zou ik aanraden aan anderen, als ik 

mensen kan sturen of sterker kan maken is dat alleen maar mooi. Het heeft voor mij veel gedaan, het 

was voor mij zo’n breekpunt en daar heeft het mij erg in geholpen, een extra duwtje in de rug. 

In 2017 ben ik bij Home Instead Thuisservice Haaglanden Zuid & Oost begonnen als CAREGiver bij 

mensen thuis en halverwege november 2017 werd ik gebeld of ik de HR op mij wou nemen, ik kreeg 

toen de functie CAREGiver Coördinator aangeboden: o.a. recruteren, coachen en trainen. Het is heel 

mooi dat ik de ervaring als CAREGiver heb en dat ik daardoor goed de rol van een CAREGiver begrijp 

als CAREGiver Coördinator. Home Instead viel mij op, omdat ze op hun site al heel duidelijk 

aangeven: geef vertrouwen, maak het verschil vanuit je hart. Je bent inzetbaar voor begeleiding, 

ondersteuning en persoonlijke verzorging met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Hoe mooi is het 

om er aan mee te werken dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven en dat is 

natuurlijk het doel. Weet je ik ben nu bezig met mensen blij te maken met wat wij kunnen bieden en 

met wat wij doen en dan denk ik hoe mooi is het dat ik kan creëren dat wij onze klanten de service 

kunnen bieden, door de mensen daarvoor te trainen en te ondersteunen.’’ 


