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Hoe ben je bij Promen en uiteindelijk hier 
in het Groene Hart Ziekenhuis terecht 
gekomen?
“In 2018 ben ik verhuisd vanuit Woudrichem in Bra-
bant naar Gouda. In Woudrichem werkte ik al voor 
een soortgelijke organisatie als Promen omdat ik het 
lastig vind om zelf werk te vinden. Ik heb namelijk 
moeite met drukte en met een hoog werktempo. De 
stap naar Promen was dus snel gemaakt en na mijn 
kennismaking met Sara (Sloover, jobcoach) ben ik in-
tern bij Promen gestart in de schoonmaak. Na 2 à 3 
weken merkte ik dat ik wel wat meer uitdaging wilde 
en toen ben ik vrij snel in het schoonmaakteam bij de 
Chocoladefabriek, de bibliotheek hier in Gouda, te-
recht gekomen. Dat was echt ontzettend leuk! Leuke 
mensen en ik kon rustig en op mijn gemak mijn werk 

Alles loopt op rolletjes! Een interview met Tom Warnders

doen. Een collega daar had een leuke vacature gezien 
bij het Talentontwikkelbedrijf en tipte me of dat niet 
iets voor mij was. Dat ging om een baan als kranen-
spoeler in het Groene Hart Ziekenhuis. Dat klonk best 
interessant en ik heb via Sara laten weten dat ik daar 
wel interesse in had! In januari 2019 mocht ik op ge-
sprek komen en een dag meelopen en zo is het avon-
tuur hier in het ziekenhuis begonnen. 

Als kranenspoeler moet je alle (!) kranen in het zieken-
huis nalopen en controleren of de temperatuur van 
het water niet te hoog of te laag is en doorspoelen om 
legionella te voorkomen. Ik begon met één helft van 
het pand, maar al snel kreeg ik de andere helft er ook 
bij doordat mijn collega-spoeler vertrok.”

En hoe ben je van het kranenspoelen naar 
het onderhoud van rollende materialen te-
recht gekomen?
“In het ziekenhuis kwam een vacature vrij voor het 
onderhouden van rollend materiaal, en dan vooral de 
maaltijdkarren en bureaustoelen enzo. Weer werd ik 
getipt door een collega of dit niet een leuke uitdaging 
voor me zou zijn. Ik heb toen een gesprek gehad en 

“Sinds november ben ik overgenomen 

door het ziekenhuis en ben ik dus 

rechtstreeks bij hen in dienst!”
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van beide kanten vonden we het erg leuk om te 
gaan proberen! Sinds eind augustus ben ik nu 
bezig met karonderhoud. Dus wielen schoon-
maken, vervangen en andere kleine klusjes. Ik 
doe nu vooral de maaltijdkarren, maar ik ga 
binnenkort beginnen met bureaustoelen en 
misschien komen daar ook de bedden nog een 
keer bij, maar nu nog niet. Dit doe ik nu 3 da-
gen in de week en 1 dag in de week werk ik nog 
als kranenspoeler.

Sinds november ben ik overgenomen door het 
ziekenhuis en ben ik dus rechtstreeks bij hen in 
dienst! Ik ben Sara heel dankbaar voor haar be-
geleiding en steun die ik van haar heb gekre-
gen vanaf dag 1. Ze is regelmatig langs geweest 
op mijn werkplek om te vragen hoe het ging en 
of ik nog tegen dingen aanliep en dat was echt 
heel fijn. Ik kon haar altijd bellen als er iets was. 
Daar heb ik eigenlijk amper gebruik van ge-
maakt, maar het was heel prettig om te weten 
dát ik iemand kon bellen als er iets zou zijn. Ze 
blijft nog een half jaar als jobcoach op de ach-
tergrond betrokken en daar ben ik heel blij 
mee.”

Sara: “Tom heeft het echt zelf gedaan en het is 
zo mooi om te zien hoe hij zich heeft ontwik-
keld! Toen Tom binnenkwam, was hij vrij onze-
ker en op de achtergrond, maar hij heeft zoveel 
geleerd, ook door het volgen van een assertivi-
teitstraining om meer zelfvertrouwen te krij-
gen. 

“En mijn collega’s zijn allemaal heel 

aardig en ik kan altijd om hulp vragen 

en ook met mijn leidinggevende.”

Hij is echt zo gegroeid, ondanks doordat corona het zie-
kenhuis echt op z’n kop stond. Jij ging gewoon door!”

Tom: “Dat merk ik zelf ook! Ik sta hier nu met zoveel 
meer vertrouwen dan in het begin! En mijn collega’s zijn 
allemaal heel aardig en ik kan altijd om hulp vragen en 
ook met mijn leidinggevende Joël (Bakker, coördinator 
TD) kan ik het goed vinden. Ik zit hier écht helemaal op 
plek.”


