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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 Tineke Rullmann,
verpleegkundige en (team)coach aan het woord.

Wie is je lichtend voorbeeld en waarom?
Je carrière tot nu toe. Hoe kijk je terug
op je carrière als verpleegkundige en als
opleider?
‘In ‘88 rondde ik de hbo-v af, waarna ik in het St. Lucas
Ziekenhuis in Amsterdam ging werken, het huidige
OLVG-West. Al snel kreeg ik een fascinatie voor mensen
in organisaties: waarom doen zij wat ze doen? Na 3 jaar
besloot ik verder te gaan studeren: arbeids-en organisatiepsychologie. De studie maakte ik niet af, maar de fascinatie bleef. Na 15 jaar als verpleegkundige in verschillende
velden gewerkt te hebben, heb ik me verder ontwikkeld:
stafverpleegkundige, kwaliteitsfunctionaris, teamleider,
manager. Leren van elkaar en leren in het werk staat voor
mij centraal in mijn werk. Mijn huidige werk als (team)
coach voor zorgprofessionals is me op het lijf geschreven;
al mijn opgedane kennis en ervaring komt hierin samen.’

‘Een grote inspiratiebron is Edith Eger. Haar boek De
Keuze is voor mij een leidraad voor het leven. Edith
Eger deelt haar ervaring als overlevende van de holocaust; deze zet zij als psychotherapeut en in haar latere
leven in. Omstandigheden heb je vaak niet te kiezen,
wel hoe je er mee omgaat. Prachtige, waardevolle
levenslessen zijn het. Daarnaast is het gedachtegoed
van positive intelligence van Shirzad Shamine een bron
van inspiratie. Positieve intelligentie is de mate waarin
je je saboterende en zelf-ondermijnende gedachten om
weet te buigen naar positieve gedachten. Tijdens de
coachopleiding ben ik hiermee in aanraking gekomen.
Leef je uit angst of uit liefde? Een fundamentele keuze
waar positieve intelligentie over gaat. Shirzad Shamine
heeft een prachtig en praktisch programma ontwikkeld.’

Welke invloed hebben zij op jouw carrière en werk gehad?
‘Vorig jaar heb ik besloten om voor mezelf te beginnen. Ik werkte als teamcoach in een vast dienstverband in een zorgorganisatie.
Inhoudelijk geweldig leuk werk, maar het was tijd voor iets nieuws. Zowel de levenslessen van Edith Eger als positive intelligence
hebben mij geholpen om daadwerkelijk de stap te zetten ontslag te nemen en als zelfstandig ondernemer verder te gaan. Inmiddels
coach ik zorgprofessionals met ondersteuning van het programma van positive intelligence. Vorige week had ik een coachgesprek
met een teamleider in de ouderenzorg. Dolgelukkig was ze: ze slaapt weer en gaat weer op tijd naar huis. Heeft haar werk af. Dat
maakt me enorm blij: de teamleider is meer ontspannen, heeft weer plezier in haar werk, meer energie en haar houding heeft een
positieve uitwerking op het team, waar verzuim op de loer lag. Prachtig toch, om daar een bijdrage aan te mogen leveren?’

Welke ene vraag zou je
willen stellen als je hen nu
tegen zou komen?
‘De vraag die ik Edith Eger zou willen stellen is hoe zij kijkt naar ‘goed’
en ‘kwaad’. Hoe maakt zij daar
onderscheid tussen? Wat in mijn
leven het allermoeilijkste was, heeft
mij het meeste gevormd, in positieve
zin. Was het dan beter geweest wanneer het niet was gebeurd? Dat vind
ik moeilijk te beantwoorden. Daar
zou ik wel eens met haar over door
willen praten.’

Voor wie zou jij een lichtend voorbeeld willen zijn en
welke boodschap wil je ze meegeven?
‘Eerlijk gezegd weet ik niet of ik een lichtend voorbeeld wil zijn. Laat ik
het anders zeggen: ik leef vanuit wat voor mij belangrijk en essentieel
is en misschien dat dit anderen inspireert. Wat ik van harte hoop is dat
ik in het moment écht bij de ander kan zijn, of dit nu contact met een
cliënt, een vriend of een collega is. Dat er in dit contact iets gebeurt wat
van waarde is. Een klein verschil in het moment kan groot effect op lange
termijn hebben. Ik hoop dat ik licht en lichtheid in de wereld breng. En
wat een ander daarvan meeneemt...? Mijn schoonmoeder zou gezegd
hebben: ‘Dat ligt in de schoonheid der toekomst verborgen’. Een wijze
uitspraak waar ik vaak aan denk!’

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