Ervaring van deelneemster aan zowel een re-integratie als outplacementtraject
Ik ben als (dir.)secretaresse en managementassistente ruim 35 jaar werkzaam geweest
bij (inter)nationale bedrijven totdat ik door een ongeval (tijdelijk) arbeidsongeschikt
werd. Bij mijn toenmalige werkgever in de farmacie waren er onvoldoende
mogelijkheden om goed te kunnen re-integreren. Ik wilde weer dolgraag participeren op
de arbeidsmarkt, maar had een lange weg te gaan. Ik ben zelf op zoek gegaan naar een
reïntegratiebureau waarin ik het vertrouwen had dat ik met hen de meeste kans van
slagen had, mede door hun netwerk. Via Moniek Jansen en onder begeleiding van coach
Corry Haring heb ik de kans gekregen om via het 2e spoor te reïntegreren bij een ander
bedrijf dan mijn werkgever. Wat ben ik blij geweest met deze kans! Ik heb er samen met
mijn coach Corry Haring hard aan gewerkt om de obstakels te hanteren om goed op de
arbeidsmarkt terug te kunnen keren. Ook warme dank aan het bedrijf dat mij de
gelegenheid gaf te werken aan herstel en terugkeer in het arbeidsproces dat volledig
geslaagd is!
Nadat ik weer helemaal hersteld was kwam ik terecht in een outplacementtraject, nu
terugkeer bij mijn oude werkgever niet mogelijk was. Door de goede voorbereiding, de
ondersteuning van de externe werkgever, mijn herwonnen zelfvertrouwen heeft dit zijn
vruchten afgeworpen. De gesprekken om mijn c.v. aan te passen, trainen en spiegelen
van (sollicitatie) gesprekken hebben zeer snel zijn vruchten afgeworpen. De
arbeidstendens is/was nog negatief en zeker voor iemand die ouder is dan 50, maar door
de positieve insteek en enthousiasme was ik in staat om binnen 2 maanden na
beëindiging van mijn arbeidscontract weer een nieuwe functie als juridisch secretaresse
te accepteren en heb ik een aantal uitnodigingen voor gesprekken bij werkgevers mogen
ontvangen. Daarnaast heb ik een studie opgepakt en afgerond. Inmiddels heb ik een
verlenging van mijn huidige contract gekregen. Ik ben erg dankbaar dat ik gezond weer
mag en kan werken en zie positief terug op de gecreëerde kansen, die ik dan ook ten
volle heb benut. Zonder de begeleiding van InterTransfer met Moniek Jansen en Corry
Haring was dit m.i. niet gelukt om zowel een 2e spoor re-integratie als ook een
outplacementtraject zo succesvol af te ronden.

