
‘The most effective way to do it, is to do it’ – Amelia Earhart 

Tijdens een momentje van onzekerheid en twijfel, drukte mijn vriend mij op het hart: 

“Marieke, je bent nog maar trainee. Je moet niet denken dat je alles al weet en alle 

problemen zomaar kunt oplossen. En je kunt niet overal bij aanwezig zijn”. Ergens moet ik 

hem natuurlijk wel gelijk geven. Ik ben geen gemeentesecretaris of afdelingshoofd met alle 

verantwoordelijkheden en plichten die daar bij horen. Ik ben ‘maar’ VNG GemeenteTrainee.  

 

Maar hoe hoort een trainee zich dan te gedragen? Moet je afwachten tot dingen je worden 

opgedragen? Wordt het juist erg gewaardeerd als je eigen initiatief toont? Of moet je gewoon 

zoveel mogelijk oppakken omdat je daar alleen maar van kan leren? En moet je te allen tijde 

bereikbaar zijn? Je ontvangen e-mails zo snel mogelijk beantwoorden ongeacht of het ’s 

avonds of weekend is? En misschien wel de belangrijkste vraag: waar liggen je eigen 

grenzen? Ben je bereid om een grote hoeveelheid tijd te investeren in je baan? Je privétijd 

en werktijd in elkaar over te laten lopen? En niet iedere dag om 17.30 uur aan het avondeten 

te zitten? Met andere woorden: wat wil je er zelf uithalen?  

 

Daarnaast is het ook nog altijd de vraag hoe anderen tegen je aankijken. Volgens Wikipedia 

is een trainee ‘an official employee of the firm that is being trained to the job he/she was 

originally hired for’. Een trainee is dus een werknemer zoals ieder ander binnen de 

organisatie, alleen is deze persoon nog in training om zijn werkzaamheden uit te voeren 

zoals van hem/haar verwacht wordt. Maar toen ik onlangs in een verslag teruglas dat 

‘Marieke de stagiaire’ ook aanwezig was bij een vergadering, vroeg ik me af of dat een 

trainee gezien wordt als iemand die nog heel veel moet leren. Waar niet te veel van verwacht 

hoeft te worden en die goed is in het uitvoeren van de vervelende rotklusjes.  

Ik denk dat het de beste manier is om er achter te komen wat er van je verwacht wordt, hoe 

je je moet opstellen en om je grenzen te ontdekken door het maar gewoon te doen en te 

ervaren. Dit is misschien wel het doel van mijn traineeship. Of zoals Amelia Earhart het 

verwoordde: ‘The most effective way to do it, is to do it’. Marieke Witzel 


