‘Bij Stichting GOO kon ik me blijven
ontwikkelen’
Erica van Rooij (53) begon haar carrière bij Stichting GOO als
pedagogisch medewerker. Maar haar leidinggevende zag een
talent bij de georganiseerde Erica en vroeg haar roosters te
gaan maken. Inmiddels werkt ze met veel plezier op de
afdeling HRM en volgde ze een opleiding om haar kennis bij
te spijkeren. ‘Ik vind het leuk om de puzzel, die het rooster
soms is, te leggen.’
Toen Erica haar loopbaan begon bij Stichting GOO als pedagogisch medewerker bij de
buitenschoolse opvang (BSO) viel al snel op dat ze de administratieve taken met gemak
afrondde. ‘Toen er iemand uitviel voor het maken van de roosters, werd ik gevraagd. Dat
had ik zelf helemaal niet bedacht, maar het ging me eigenlijk heel gemakkelijk af. Ik ben heel
geordend en vind het leuk om de puzzel, die het rooster is, te leggen.’ In het begin
combineerde Erica haar werkzaamheden als roosteraar met werken op de groep. ’Na een
tijdje werd ik gevraagd om aan de slag te gaan bij de klantenservice.’
Opleiding volgen
Het plannen veranderde in de loop der jaren wel. ‘Ik weet nog dat ik te horen kreeg dat we
digitaal gingen plannen, daar schrok ik best van, maar het bleek eigenlijk echt een verrijking.
Ik kon er al snel mee uit de voeten en het bood veel voordelen.’ Vervolgens besloot Erica in
2015, toen ze tijdelijk minder uren had, ook nog een studie te gaan volgen. ‘Ik vond het elke
keer een uitdaging om iets compleet nieuws aan te pakken en uit mijn comfortzone te gaan.
Ik heb op hbo-niveau een aantal HRM-modules gevolgd. Niet omdat ik de ambitie heb
adviseur te worden, maar ik vind het wel fijn om op de afdeling mee te kunnen praten en
een sparringpartner te zijn.’ In al die jaren kreeg Erica bij Stichting GOO dus regelmatig de
kans om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. ‘Ik vind het fijn dat men hier je talenten ziet
en je ook de kans geeft jezelf te ontwikkelen.’
Open cultuur
Nog elke dag gaat Erica met veel plezier naar haar werk. ‘Ten eerste kan ik gewoon op de
fiets naar mijn werk, want ik woon ook in Gemert. Daarnaast krijg ik er veel energie van als ik
een blanco planning binnen krijg en ik dat kan gaan oplossen. Het geeft voldoening als het
me lukt om met alle factoren rekening te houden en tot een planning te komen en die
passend te maken.’ En ook van haar collega’s krijgt ze een positief gevoel. ‘Ik merk dat de
cultuur bij GOO heel open is en dat we een heel collegiaal team hebben. Met mensen
werken is echt een plus aan dit werk. Als spin in het web heb ik veel contact met teamleiders
en de werkvloer. Als ik iemand dan verder kan helpen, dan denk ik: wat heb ik toch een leuk
werk!’

