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MIJN LICHTEND VOORBEELD

In deze rubriek vertellen opleiders, verpleegkundigen of
verzorgenden over hun ‘lichtend voorbeeld’, hun bron
van inspiratie. Deze keer is Dianne Reinders, opleidingsadviseur ZGT en Civo zorgopleiders aan het woord.

Wie is je lichtend voorbeeld en waarom?
Je carrière tot nu toe.
‘Het was lang twijfelen tussen verpleeg
kundige of onderwijs op een basisschool.
De zorg trok mij toen het meest. Inservice-A
of hbo-v? Breed opleiden was voor mij toen
geen reden. Eerst naar school en de praktijk
even uitstellen wel. Het werd de hbo-v.
Daarna ben ik als psychiatrieverpleeg
kundige gaan werken. Dat begeleiden en
coachend werken sprak mij aan en het
onderwijs bleef trekken. Al gauw volgde de
lerarenopleiding. Na een tijdje ging ik in
het ziekenhuis als opleidingsfunctionaris
aan de slag en daar voelde ik me als een
vis in het water. Na kinderen en werken als
opleidingsfunctionaris wilde ik mij verder
ontwikkelen. In een ziekenhuissetting,
daar speelt erg veel. Ook veel belangen van
mensen en veranderingsprocessen. Dat
bracht mij ertoe om de opleiding Master
of Education te gaan volgen. Hoe onderwijs
je mensen in de zorg en hoe neem je hen
mee in veranderingsprocessen? Deze studie
bracht veel, ook leuke contacten waaruit ik
nu nog uit put.’

Welke ene vraag zou je willen stellen
als je hen nu tegen zou komen?
‘Aan de opleidingsfunctionaris hoe haar carrière
er nu uitziet en wat haar heeft doen besluiten
de zorg vaarwel te zeggen? Ze was voor mij een
inspiratie, maar zelf zag ze de zorg niet zitten.
Erg jammer. Ik vraag me af of ze weet dat ze mij
en misschien wel anderen inspireerde. Ceciel
zou ik willen vragen hoe zij denkt om te gaan
met de veelheid aan werk dat we tegenwoordig
verzetten. Thea spreek ik af en toe. Ik zou haar
deskundigheid en heldere blik willen gebruiken
om zaken wat lichter te kunnen zien.’

OPROEP
Heeft u ook een lichtend voorbeeld en wilt
u daarover vertellen? Mail dan naar
redactie@onderwijsengezondheidszorg.nl.

‘Tijdens mijn stage hbo-v kwam ik in aanraking met een oplei
dingsfunctionaris in een ziekenhuis. Haar baan, de contacten en
de begeleiding leken me geweldig. Na twee jaar werken als ver
pleegkundige ben ik tijdens mijn werk en op eigen kosten de
lerarenopleiding verpleegkunde gaan volgen. Tijdens mijn werk
als opleidingsfunctionaris kwam er een collega in ons team,
Ceciel Holtmaat. Zij kon de items van een afstand bekijken
zonder al het werk op zich te nemen. Die beschouwende blik
en het niet meteen op iets duiken waren inspirerend en moti
verend. Na een fusie van twee ziekenhuizen kwam ik in contact
met Thea Stopel. Als directe collega en studiegenoot, was ik al
aan het debatteren en onderzoeken hoe we zaken konden aan
pakken. Zij inspireert mij nu nog om door te vragen en niet alles
zomaar aan te nemen. De studiegroep van onze master, waar
we een keer per jaar een studiedag mee plannen, is ook een
voorbeeld. Met een inspiratiesessie met nieuwe ontwikkelingen,
door onszelf of door inspirerende lectoren en/of professoren.’

Welke invloed hebben zij op jouw
carrière en werk gehad?
‘De opleidingsfunctionaris in het ziekenhuis
heeft mij gestuurd in de richting opleiding in
een ziekenhuissetting waar ik met nog steeds
veel plezier werk. Ceciel heeft mij geleerd om
niet meteen te reageren en zaken even te laten
bezinken. Thea heeft mij geleerd om door te
vragen en niet alles zo maar aan te nemen en
ook jezelf complimenten geven. Hoewel dat
nog wat meer kan. De studie inzetten en
gebruikmaken van datgene wat je inspireert
en dit ook in te zetten.’

Voor wie zou jij een lichtend voorbeeld willen
zijn en welke boodschap wil je hen meegeven?
‘Ik hoop dat ik een voorbeeld ben geweest voor verpleegkun
digen en professionals in opleiding binnen ons ziekenhuis
ZGT. Leven lang leren, hoeft geen een studie te zijn, maar
leren van en met je collega’s op de werkvloer. Sta open voor
nieuwe ontwikkelingen, luister naar de ander, neem mee en
pas toe dan word je een rijk persoon.’
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