
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Interview met Annelies Roerdink 
 
Onze collega Annelies Roerdink werkt al 40 jaar bij Vérian. 40 jaar lijkt lang, maar zo voelt het voor 
Annelies absoluut niet! Ze is door de jaren heen verschillende uitdagingen aan gegaan binnen 
Vérian. 
  
Op 4 augustus 1980 kwam Annelies in dienst bij het AMD (voorloper van 
Thuiszorg Oost-Veluwe en Vérian). Daar begon ze als gezinsverzorgster, 
maar ze wilde meer. Na 1 jaar kwam de vraag of ze mee wilde draaien in de 
GGV (Gespecialiseerd Gezinsverzorgster) groep. De keuze was snel gemaakt 
en ze maakte de overstap. Annelies haalde hier veel voldoening uit. Na een 
jaar meedraaien in de GGV groep had ze de keuze: doorgaan of stoppen. 
Annelies: “Doorgaan betekende dat ik de GGV opleiding in Nijmegen moest 
gaan volgen. Destijds een hele grote stap voor mij om daar heen te gaan. 
Toch nam ik het besluit om als 22 jarige die stap te zetten en daar ben ik 
nog steeds erg blij mee.” En zo is ze bij Thuisbegeleiding (vroeger GGV) 
gekomen.  
  
Het leuke aan haar werk vindt Annelies de afwisseling en begeleiding. Ze vindt het geweldig om dit 
werk te doen. Door de jaren heen heeft ze veel veranderingen meegemaakt. Er waren destijds al 
regelmatig bijeenkomsten met alle Thuisbegeleiders en het cursusaanbod was redelijk goed en dit 
heeft geresulteerd in aardig wat behaalde certificaten.  
Toch begon het na een aantal jaren weer te kriebelen en kreeg Annelies de kans om een VIB (Video 
Interactie Begeleiding) cursus te volgen en kwam Video-Hometraining ineens binnen haar 
mogelijkheden. Weer een mooie nieuwe uitdaging! Annelies is erg positief over deze manier van 
werken en ze heeft het al regelmatig binnen het CJG ingezet. Echter, na een aantal jaren als Video-
hometrainster te hebben gewerkt, zocht ze toch voor haarzelf weer een nieuwe uitdaging. Het leek 
net of het zo moest zijn, maar er werd een CJG opgezet in Apeldoorn. Samen met 6 anderen heeft 
Annelies daar vorm aan gegeven. Nu werkt ze nog steeds als begeleider voor het CJG, maar in Epe en 
Vaassen. Leuke dorpjes met een dorpse mentaliteit waar ze erg van houdt.  
  
Dit doet ze nu al een aantal jaren en je gaat je bijna afvragen, hé Annelies welke volgende uitdaging 
ga je aan? Nou dat kan ze jullie vertellen: “De komende 5 jaar ga ik nog gewoon WERKEN. Ondanks 
dat ik het soms mentaal best iets zwaarder begin te vinden, houd ik me steeds weer voor: hoe voelt 
het als ik een cliënt afsluit en een gezin weer op eigen kracht verder kan? DAAR doe ik het de 
komende 5 jaar voor en daar haal ik energie uit!” 
  
En zo zijn er dus 40 jaren voorbij gevlogen waarbij Annelies het gevoel heeft dat ze door Vérian 
telkens is geprikkeld en kansen heeft gekregen om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dit heeft haar 
gebracht tot wie ze nu is en ze kijkt hier erg positief op terug. 
 
 


