
 

 

 
 

De ervaring GGD Rotterdam 
Sinds 3 weken worden er collega’s tijdelijk herplaatst bij de GGD Rotterdam op Rotterdam The Hague Airport. 
Hier brengen zij ouderen die gevaccineerd mogen worden van de parkeerplaats naar de vaccinatiestraat in een 
overdekt golfkarretje. Ook in de winterse omstandigheden stonden deze toppers klaar om de ouderen te helpen. 
Harry Niestadt is één van de collega’s die zich voor dit project heeft aangemeld via de Unitcoach. 
 
Vorige week heeft Harry zijn eerste werkdag gehad. Zijn werkdag startte Harry in de sneeuw. Een ijskoude dag 
om te starten! En de weersvoorspellingen hielpen die dag niet mee. Gelukkig had Harry zich goed voorbereid en 
zijn fleece kleding, wanten en snowboots aangetrokken. Dit was geen overbodige luxe want het was erg koud. 

 
De diensttijd was van 14.00 uur tot 20.15 uur. Eerst even warm worden in de 
kantine met een lekker bakkie koffie. De koffie is erg lekker, en er is een mooie 
kantine waar de koekjes klaar liggen. De werkdag bestaat uit het rijden van ouderen 
tussen de 85 en 90 jaar van de parkeerplaats naar de vaccinatielocatie. Daarna 
breng je de mensen weer terug. We werken samen met het GGD-personeel, 
beveiligers en de verkeersregelaars. De samenwerking is erg fijn en iedereen is erg 
behulpzaam en aardig. Ik help de mensen met het in- en uitstappen van de caddy. 
De caddy kan dicht geritst worden zodat de mensen droog zitten. De hele dag zijn 
we druk met het dichtritsen van de caddy, daarbij krijgen we af en toe hulp van de 
verkeersregelaars. 

 
De mensen die komen voor de vaccinatie zijn soms een beetje nerveus voor de prik. 
Ik maak dan een lolletje en stel ze op hun gemak. Het is prettig dat ik daar wat in 
kan betekenen. Sommige ouderen zijn een jaar lang de deur niet uit geweest en 
ervaren dit als een uitstapje. Ze zien de vaccinatie ook als het begin van meer 
vrijheden. Ze komen dan ook met een positief gevoel weer terug waarna ik ze weer 
terugbreng naar de auto. Ze zijn erg dankbaar voor de prik en de service van ons. 
De middag dienst duurt tot de laatste persoon is gevaccineerd. Dit is meestal om 
20.15 uur. Op mijn eerste dag waren er enkele vaccins over. Door het extreme weer 
kon niet iedereen naar de vaccinatielocatie komen. De artsen vroegen mij toen of ik gevaccineerd wilde worden. 
Dit had ik niet verwacht en ik was erg verbaasd. Het is natuurlijk ontzettend zonde als ze vaccins moeten 
weggooien. Dus ik ben gevaccineerd! Op 22 maart krijg ik mijn tweede prik. Er is een grote saamhorigheid bij 
iedereen die daar werkt. Maar ik mis Schiphol ook wel! Ik wissel deze diensten af met diensten op Schiphol. 
 
Ik ben blij dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren aan het vaccineren. Ook al is mijn bijdrage maar 
klein, het voelt als een nobele taak. Daarnaast hoop ik dat ik hierdoor ook een bijdrage lever aan Axxicom. 
Waar natuurlijk ook alle beetjes 
helpen om samen de crisis door te 
komen.  
 
Groetjes Harry! 
 
Wil jij na het lezen van Harry’s 
ervaring ook tijdelijk ander werk 
doen? Meld je dan bij de 
Unitcoach. Samen kan er gekeken 
worden welke vacature er bij jou 
past. Uiteraard houden wij 
rekening met jouw wensen. 
 
 
 


