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COLUMN

Zenuwen
‘Niet schrikken, hoor,’ zei mijn collega.
Ze is naast verpleegkundige ook trainer.
We hebben een kennismakingsgesprek in
het skillslab. De oefenpoppen liggen netjes
in hun bed. Pyjama aan. Pruik gekamd.
Klaar voor de volgende training. Ze weet
inmiddels hoe nieuwe collega’s kunnen
reageren op het skillslab. Ze vertelt over
de combinatie van verpleegkundige en
trainer zijn. Op welke manier het haar
krachtig maakt in beide functies en hoe
ze de kruisbestuiving benut om te leren en
te ontwikkelen. Natuurlijk hebben we het
over bevoegd- en bekwaamheid, we zijn
per slot van rekening in het skillslab. Hoe
hard er gewerkt wordt om aan te blijven
tonen dat je bekwaam bent. En hoe het
niet voor iedereen vanzelfsprekend is.
Werken aan je eigen deskundigheid is
vaak de sluitpost van een werkdag.
Ook bij mij liggen ze ongelezen klaar;
de boeken die ik kocht voor mijn nieuwe
baan. Want er zijn zoveel andere belangrijke dingen. Middelbareschoolkinderen
overhoren voor Frans, Duits of Engels.
Of toch even die e-mails die wachten op
een antwoord. Tijd maken voor je eigen
deskundigheid vraagt om discipline. Of
iemand die je overhoort, dat helpt ook.
Terwijl ik in deze overpeinzing zit, komt de
eerste collega binnen. Ze zoekt een plekje
aan de grote tafel. Ze kijkt nerveus rond en
de trainer pikt dit snel op.
De collega vertelt openhartig: ‘Ik krijg er
hartkloppingen van. Zometeen moet ik
laten zien of ik het goed doe. Ik weet niet
zeker of ik ga slagen.’ Bijna wil ik reageren
met een wegpoets-opmerking; natuurlijk
hoef je niet zenuwachtig te zijn! Gelukkig
is de trainer mij voor en zij benoemt het
gevoel van de collega. Zo neemt zij de
ergste zenuwen weg.
De openhartigheid van deze collega raakt
me. De drempel van het skillslab is voor
haar een hoge drempel. Ze vertelt over hoe
moeilijk leren altijd voor haar was en dat ze
met veel doorzettingsvermogen geslaagd
is. Nu moet ze leren om te vertrouwen op
zichzelf. En ik zou willen zeggen: ‘Niet
schrikken, hoor. Je doet het zo goed!’
Dorien Ruiter, teamleider Silverein Academy
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