
Graag stel ik mij even aan u voor. 

 

Mijn naam is Marit Smith, 38 jaar en woonachtig in De Meern (Utrecht) samen met mijn 

zoon Jory van 9, partner Menno en Puck de poes. Ik word erg blij van gezelligheid en 

qualitytime met geliefden en vrienden. Met veel plezier en toewijding ben ik aan mijn 

omscholing bij InterTransfer begonnen. Ik zal er wat meer over vertellen. 

 

Ongeveer 20 jaar heb ik gewerkt in de horeca Toen het hotel waar ik werkte de deuren 

sloot, werd ik aan het denken gezet of dit niet het juiste moment zou zijn om de horeca 

achter me te laten en een compleet nieuwe weg in te slaan. Onzeker? Uhmmm...heel erg 

onzeker! Erop wagen? Jazeker! Ik zal u vertellen, dit was mijn beste beslissing ooit! 

 

Via een vacaturewebsite kwam  ik in aanraking met InterTransfer. Ik heb direct gebeld 

voor verdere  informatie. Direct sprak het mij aan. Drie maanden theorie, drie maanden 

praktijk, dat kan toch eigenlijk niet, dacht ik! 

 

De volgende dag kwam ik in contact met Moniek Jansen en zij nodigde me al op korte 

termijn uit voor een intakegesprek in Ede.Dit gesprek verliep zeer professioneel en 

prettig; ik kreeg gelijk zin om te starten. Vol energie en enthousiasme! 

 

Twee maanden later volgde de eerste ‘schooldag’ in De Musketon te Lunetten. Het was 

wel even wennen was om weer in de schoolbanken te zitten, heel spannend! 

Maar al snel na de eerste ontmoeting met mijn ‘klasgenoten’ was de sfeer gezellig en 

was bij allen de positieve energie voelbaar. Klaar om een verschil te maken voor onze 

toekomst! Zo ontstond er een nieuwe vriendengroep met geheel verschillende personen 

en karakters maar met hetzelfde doel: een nieuwe uitdaging en een opstap naar werk. 

 

De verschillende lessen die we kregen, waren zeer leerzaam en op een niveau dat voor 

een ieder te doen is.Zo kregen we o.a. training in computervaardigheid, notuleren, 

archiveren, telefonie etc.Door de goede uitleg van de professionele docenten en vooral 

het uitvoeren van rollenspellen en oefenen leerden we elke vaardigheid stap voor stap. 

De persoonlijke betrokkenheid van de docenten was erg fijn. Ze stimuleerdern ons, het 

beste in onszelf naar boven te halen en resultaten te boeken. 

 

Verder was er ook sprake van sollicitatie- en communicatietrainingen, gegeven door 

Roeland Bridié. Zeer nuttige trainingen met allerlei tip en tricks om jezelf te ‘verkopen’ 

en tevens een stukje zelfkennis te creëren. De altijd energieke en professionele 

aanwezigheid van Roeland maakte dat we  

onze grenzen verlegden, “stap uit je comfortzone, en stap in the magiczone, daar 

worden resultaten gemaakt!” Een slogan die keer op keer herhaald werd. Een beetje 

eng misschien, maar het werkte! 

 

Na drie maanden theorie volgde de stageperiode. Je wordt  geacht om zelf een 

stageplaats te zoeken, maar onze achterban (Moniek en Roeland) ondersteunden ons. 

Zijstaken dan  graag de handen uit de mouwen om ons op weg te helpen.Zo heb ik met 

behulp van Moniek een perfecte stageplek gevonden. Deze werd met zorg uitgezocht, 

waarbij  ook gekeken is naar mij als persoon. Met mijn horeca achtergrond ben ik bij een 

bedrijf terecht gekomen die horeca gerelateerd is. Dit bedrijf leidtjongeren met een 

afstand tot de arbeidsmarkt op en stoomt ze klaar voor een baan in de horeca. Perfect! 

 



Hier heb ik ontzettend veel geleerd op het gebied van administratie en receptie. 

Dit mooie bedrijf was bij mij volledig de aandacht ontschoten. Inmiddels mag ik dit 

bedrijf mijn werkgever noemen. Ik werk hier  als receptioniste en administratief 

medewerker. 

 

Ik ben InterTransfer zeer dankbaar. Het  concept werkt en is duurzaam. Mission 

completed dankzij InterTransfer en de expertises van de mensen die er werken.En 

uiteraard maakt mijn eigen inzet mij ook trots op mezelf. Het traject heeft in korte tijd 

veel resultaten gebracht, een baan maar  ook nieuwe vriendschappen en successen. 

 

Ik kijk  met trots en brede glimlach terug op deze periode en zal  de mooie kansen die 

nog in het verschiet liggen met beide handen aanpakken!. 

 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

Marit Smith 

 

 


