Rouleren tijdens je opleiding?
Veel collega’s moeten niet aan denken aan een overstap. Zo ook Annelies van den
Bogaard en Mariska Koppen, beiden student. Toch moesten ze. Benieuwd hoe het
hen is vergaan en nu bevalt?
Niet bang voor verandering
“Ik heb al heel veel gedaan, ook omdat ik alles leuk vind. Allereerst
ben ik opgeleid als fysiotherapeut. Hierin heb ik 12 jaar met veel
plezier gewerkt. Door omstandigheden was ik er te lang uit om de
draad weer op te pakken. Omdat ik toen veel vrijwilligerswerk voor
de basisschool deed, heb ik de PABO gedaan en heb 6 jaar voor de
klas gestaan. Toch bleef de gezondheidszorg trekken en ben ik aan
een opleiding begonnen als operatieassistent in een academisch
ziekenhuis. Dit heb ik anderhalf jaar gedaan maar miste erg het
patiëntencontact. In februari 2020 ben ik gestart met de opleiding tot
verpleegkundige en tot nu toe heb ik er geen seconde spijt van.”, vertelt Annelies, zo op
het eerste gezicht dus niet bang voor verandering.
“Rouleren leek me helemaal niks”
“Ik heb een jaar gewerkt als leerling in Wijkteam Oude Dorp in Huizen, waar ik het enorm
naar mijn zin had. Leuke collega’s en leuke cliënten. Vanwege Corona was het soms wat
lastig om mee te kijken, maar daar had iedereen last van. Om eerlijk te zijn was ik
onaangenaam verrast, toen ik hoorde dat ik moest rouleren tijdens mijn opleiding. Het kan
best dat het gezegd is bij de sollicitatie maar voor mij en mijn wijkteam kwam het als een
verassing omdat we in de veronderstelling waren dat het voor de duur van de hele studie
was.”
Ook Mariska vond het idee van moeten rouleren helemaal niks. “Ik
ben in mei 2017 gestart als Verzorgende IG in Wijkteam Huizen
nieuwe dorp. Vanuit daar ben ik in februari 2020 gestart met de
opleiding mbo 4 verpleegkunde. De grote diversiteit aan zorg in de
wijk vind ik het leukste. Veel verschillende zorgvragers en dus ook
een groot aanbod aan verpleegtechnische handelingen. Ik vond het
een gek idee om na bijna 4 jaar in een team gewerkt te hebben,
naar een ander team te gaan.”
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De overstap
Beiden werken nu in Leerteam Bussum Zuid. Mariska vertelt: “Het is een leerteam. Wat
betekent dat er in verhouding weinig "vast" personeel is en veel leerlingen/stagiaires. Qua
cliëntzorg is het minder complex dan in Huizen, waardoor er in de wijk iets minder
uitdaging is, maar juist daardoor veel uitdaging in het uitvoeren van intake gesprekken,
cliëntplannen schrijven, tijd indiceren. Ook ben ik inmiddels studentbegeleider en mag ik
stagiaires begeleiden/beoordelen.” “Vanwege de hoeveelheid studenten die wij hebben
lopen, wordt er veel actuele kennis gedeeld. Regelmatig wordt er op kantoor een casus
doorgenomen. De sfeer is met zoveel jonge mensen ook anders.”, vult Annelies aan.
De grote vraag, valt het mee of tegen?
Het valt Annelies mee. “Er zijn niet veel mensen die staan te springen om een leuke plek
te verlaten en ergens anders opnieuw te beginnen, maar het heeft mijn skills en kennis wel
een boost gegeven.” “Het is me echt reuze meegevallen. Ik ben in een nieuw team terecht
gekomen. maar iedereen vond al snel zijn/haar weg. Een nieuw team brengt een nieuwe
frisse blik met zich mee. Doordat het een leerteam is, is er veel ruimte om bijvoorbeeld
mee te denken over de zorgverlening, cliënten en ideeën.” vertelt Mariska enthousiast.
Wel of niet in verschillende teams aan de slag?
“Ga er open in. Doordat je gaat rouleren, ga je met een frisse blik tegen dingen
aankijken.”, vindt Mariska. “Het is erg leerzaam om in verschillende teams/op
verschillende locaties te werken. Zo kun je zelf ook goed een beeld vormen waar je na je
opleiding graag zou willen werken. Intramuraal of extramuraal of misschien wel totaal iets
anders!” “Ik denk dat als het meteen vanaf het begin duidelijk is dat je moet gaan rouleren,
het makkelijker is. Alle verandering is eng, je weet wat je hebt maar niet wat je krijgt, maar
dat zal je ook nooit weten als je niets probeert.”, sluit Annelies af.

