
 

 

 

De boekingen voorbij….. 

 

We schrijven februari 2021, alle omboekingen en annuleringen zijn nu wel verwerkt. Mijn stagiaire 

heeft haar stageperiode met een voldoende afgesloten en in december heb ik al afscheid genomen 

van mijn enige medewerker. Door corona en alle maatregelen daaromtrent is reizen al heel lang niet 

mogelijk en het is uiterst onzeker wanneer reizen wel weer mogelijk is. Voor me ligt een periode van 

leegte, boekingen zijn er niet, geen werk meer, geen omzet en daarmee ook geen inkomen. Vanwege 

het inkomen van mijn partner heb ik geen recht op een TOZO uitkering en dat betekent dat mijn 

(ons) inkomen opeens gehalveerd is. 

 

Ik zie op internet dat de GGD nog steeds mensen zoekt en besluit eens te informeren of ze mij ook 

kunnen gebruiken, uiteindelijk ben ik nog steeds verpleegkundige en nog steeds BIG geregistreerd. 

De procedure loopt via Maandag, ik schrijf een motivatie en stuur mijn CV op. Vrij snel wordt er een 

afspraak met me gemaakt voor een telefonisch sollicitatiegesprek en op een dag in februari word ik 

gebeld door de recruiter. Ik zit op dat moment in de wachtkamer voor een andere afspraak, iedereen 

kan meeluisteren en ik voel me niet echt op m’n gemak, maar ik besluit het gesprek daar midden in 

de wachtkamer toch te voeren. Tijdens mijn gesprek wordt mijn partner al binnengeroepen voor de 

afspraak, maar ik ga eerst mijn gesprek afronden en laat hem alleen naar binnen gaan. Uiteraard 

wordt er ook fors doorgevraagd over het gat in mijn CV, wat heb ik in pakweg 2015 en 2016 gedaan? 

Nou niks, ik was namelijk nogal ziek en tijdens mijn ziekte werd mijn contract destijds niet verlengd. 

De recruiter slaat hierop aan en vraagt door, kan ik een baan dan wel aan? Is 32 uur niet teveel? 

Enzovoort enzovoort….. ik weet haar te overtuigen en ik wordt aangenomen. De week erop op 

donderdag, ik geef voor één keer mijn omadag op, wordt ik verwacht in Groningen voor een lesje 

verpleegkunde wat een lesje prikken en vaccin voorbereiden betekent.  

 

Ik rijd vroeg in de ochtend naar Groningen en aan de hand van de routebeschrijving kan ik de 

parkeerplek meteen vinden. Vanaf de parkeerplaats moet ik volgens de routebeschrijving nog 5 

minuten lopen en dan begint het. Waar ik in de auto feilloos de weg kan vinden ben ik te voet net 

een blind paard, ik begrijp de beschrijving niet, loop de verkeerde kant op, sta in het verkeerde 

gebouw en voel me totaal verloren. Uiteindelijk wijst iemand me de weg naar het kantoor van 

Maandag, op mijn schreden terug dus, en dan sta ik voor de deur. Op de deur staat dat Maandag 

verhuisd is, ook dat nog, sta ik dus toch nog bij het verkeerde gebouw. Ik besluit te bellen met mijn 

contactpersoon en terwijl ik bel komt er een dame aanlopen die later een collega blijkt. Zij is iets 

doortastender dan ik en drukt gewoon op de bel, op het moment dat ik iemand aan de telefoon heb 

zwaait de deur open en worden we binnen gelaten. Samen gierend van het lachen om de absurde 

situatie stuiteren we de ruimte in waar de rest van de club allang zit te wachten. 



 

 

 

 

Na een gezellige ochtend en de cursus vaccineren krijgen we een telefoon en een laptop in een 

belachelijk grote kist. Of we de kist ook maar even mee willen nemen want hierin moeten de 

attributen retour aan het einde van het project. Ter illustratie, er passen ongeveer 20 laptops en 

telefoons in de genoemde kist. Met de kist spreekwoordelijk onder de arm, in de praktijk onmogelijk, 

loop ik naar de auto en ik bied een medecursist die ook uit Emmen komt een lift aan. Deze collega 

komt in een latere blog nog weer voorbij……. 

 

Op vrijdag volgt meteen een GGD cursus die mij gaat leren hoe de computerprogramma’s werken en 

worden mijn laptop en telefoon voorzien van de juiste programma’s. Ik kan over het algemeen vrij 

goed overweg met computers en ook deze programma’s lijken me geen grote problemen op te 

leveren. Ik tref de meeste cursisten van de vorige dag opnieuw en langzaam worden de eerste 

warme contacten gelegd. Na een heerlijke lunch, altijd lekker zo’n cursus bij van der Valk ;-), rijdt een 

deel van de club naar Emmen voor een rondleiding door de vaccinatielocatie aldaar. We worden 

opgewacht door twee vriendelijke, maar heel strenge dames die ons meteen al duidelijk maken dat 

er binnen de vaccinatielocatie heel strikte regels gelden. Dat belooft wat….. 

 

 

Ingrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende keer 

Nu begint het leven bij de GGD pas echt. 

 



 

 
 

 


