"Nooit verwacht!"

Weekopdracht andere site: Dat had ik nooit van hem verwacht, kan ook in jou, ik enz. zijn

Ronduit verbaast ben ik, nadat ik eindelijk na zeven jaar herintreding al weer een half jaar als verpleegkundige
werk.
Nergens kon ik aan de bak komen als verpleegkundige, want ik zou dan te duur zijn, te weinig ervaring hebben, bla,
bla, bla.
Op de PG afdeling waar ik ruim vier jaar gewerkt heb, mocht je de naam verpleegkundige niet eens laten vallen,
maar als ik papieren moest ondertekenen, waarbij er een functie bijstond deed ik het dus wel.
Zijn ze nou helemaal besodemieterd.
Oké, voelde me best gefrustreerd, had ook tussendoor gesolliciteerd en flinke woorden gehad met degene die de
sollicitatie afnam en op het laatst van het gesprek besloot, ‘' ik denk niet dat je als verpleegkundige kan werken,
kom maar als ziekenverzorgende'' en ik had die laatste keer er zo de pest over in dat ik zei,'' ik doe het alleen als
ik als verpleegkundige aangenomen wordt en anders niet''.
Zo heb ik een paar keer heibel gehad.

Maar op een dag en nu begint het sprookje pas echt, werd er aan mij gevraagd of ik voor vast wilde komen bij het
Acute Nacht Team Duin en Bollenstreek.
Ik werkte anderhalf jaar voor het flexburo binnen deze organisatie wat trouwens de concurrent is van de organisatie
waar ik steeds afgewezen werd, met een 0 uren contract en ik vond dit wel lekker.
Maar ik had al heel vaak routes gereden voor Duin en Bollen, dus ik besloot ja te zeggen.
Nu gaat het komen dames en heren, iets wat ik nooit verwacht had, na zeven jaar.........................
Voor de grap vroeg ik, ‘'zeg, zou ik dan als verpleegkundige in vaste dienst kunnen komen?'' en degene aan wie ik
het vroeg zei, ''o, ik zal het morgen even met personeelszaken doornemen, maar ik denk het van wel.''
Voordat ik echt heel blij ging worden dacht ik, kom, dat gaat haar echt niet lukken en ik wachtte gewoon af.
Totdat ik het mailtje kreeg met de bevestiging dat ik als verpleegkundige aangenomen was, met een contract van
18 uur in de week.
Ik zat te stuiteren op mijn buro stoel en ik wilde een gil slaken, maar ik kon het niet geloven, lieve mensen.
Zeven jaar heb ik ervoor gevochten en Femke kreeg het voor elkaar in enkele dagen.
Niet te geloven toch?
Ik krijg nu allerlei bijscholing en zoals het er nu uit ziet kan ik waarschijnlijk mijn BIG registratie behouden.

Ik had het echt nooit van Femke en van deze organisatie verwacht dat ik zou kunnen zeggen, ''HET IS GELUKT,
WOW.''

Ik zie het zelf als een wonder wat op mijn weg is gekomen en ben echt superblij hiermee.
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