
Ik ben Julia, 28 jaar. Ik woon samen met mĳn vriend en zoontje van 2 jaar. Jammer 

genoeg kan ik door ziekte mĳn werk in de thuiszorg niet meer doen, dit heb ik jaren lang 

met heel veel plezier gedaan. Het was voor mĳ dan ook best een grote stap om ander 

werk te zoeken. Ik liep tegen het feit aan dat ik geen opleiding of certificaat heb in de 

richting van administratief medewerkster/ receptioniste/ telefoniste, en ik juist op deze 

vacatures aan het reageren was.  

Gelukkig kon ik via het 2e spoor traject starten bĳ Intertransfer. De omscholing heeft mij 

onwijs geholpen om zelfverzekerder te worden en sterker in mijn schoenen te staan. De 

lessen waren erg gezellig en er was altijd wel tijd voor een gezellig momentje met de 

lesgenoten. Hierdoor maakte het opnieuw naar school gaan geen straf maar echt een fijn 

moment voor mezelf. Mijn pc vaardigheden waren al prima maar toch heb ik nog veel 

geleerd, o.a. met software programma excel. Waar ik zelf het meeste aan heb gehad 

waren de lessen taalvaardigheid en sollicitatie training.  

Voor mijn stage heb ik denk ik wel 20 sollicitatiebrieven gestuurd. Toen ik de hoop bijna 

had opgegeven, kreeg ik reactie terug van een super leuke school en de GGDRU. Ik ben 

bij beide partijen op gesprek gegaan, maar de keuze was voor mij duidelijk. Het leek mij 

super leuk om als consultatiebureau assistent te werken. Ik kreeg ook te horen dat ze 

mij heel graag de plek wilden bieden. Ik heb toen direct ja gezegd, en de week daarna 

ben ik begonnen met mijn stage voor 3 maanden. Het was erg leuk en na afloop werd 

mij een contract voor een jaar aangeboden. In maart heb ik mijn beoordeling gesprek en 

ik hoop dat ik hier nog jaren mag werken. Zonder de hulp van intertransfer was dit mij 

niet zo snel gelukt. Als je door ziekte of door een andere reden de uitdaging aan moet 

om ander werk te zoeken, is het zeker een aanrader om bij intertransfer dit traject te 

volgen! 

 


