
‘Ik leef in twee
werelden’

Pauline Crone (56): “Ik werk als freelance-

makelaar fulltime bij Willemspark O.G. en

daarnaast twee dagen per week als ver-

pleegkundige in revalidatiecentrum Reade

op de Overtoom. Ik ben twintig jaar makelaar

in loondienst geweest en werk sinds 2008

voor Willemspark O.G. als zzp’er. De situatie

in de huizenmarkt is zo onzeker, de ene

maand doe ik wel zaken, de andere maand

niet, maar ondertussen heb ik wel twee

dochters en een huis om voor te zorgen.

In een ver verleden heb ik de opleiding ver-

pleegkunde afgerond en ook tien jaar in de

zorg gewerkt. Twee jaar geleden zei een

kennis dat ze nog mensen zochten bij revali-

datiecentrum Reade, of dat niet iets voor mij

was. Ik had mijn theorie- en praktijkdiploma,

dus ik kon zo aan de slag, en nu draai ik daar

avond- en weekenddiensten. Mijn werkdag

als makelaar zit er rond vier uur ’s middags

op en dat is goed te combineren met de

avonddienst in het revalidatiecentrum, die

loopt aansluitend tot 23.15 uur.

Ik werk op de afdeling dwarslaesies, zwaar

werk, maar het geeft ook voldoening. De af-

wisseling tussen mijn twee banen vind ik

aantrekkelijk, het ene moment laat ik een

huis zien, het andere moment heb ik een

uniform aan en help ik een patiënt. Na een

avonddienst in het revalidatiecentrum is het

soms zwaar om de volgende ochtend een

bezichtiging te doen, maar toch lijdt de ma-

kelaardij er niet onder, ik ben verantwoorde-

lijk voor mijn eigen klanten. Het is wel

plannen, hoor. Als ik naar een koopakte

moet, ruil ik mijn Reade-dienst.

Het contrast tussen de twee werelden is in-

teressant. In het revalidatiecentrum verzorg

ik mensen die gisteren gewoon nog op

straat liepen en nu een dwarslaesie hebben.

Als je daar een dag bent geweest, klaag je

echt nooit meer.”


