
Hallo, ik zal mij even voorstellen, ik ben Esther Bunte, 54 jaar, getrouwd en moeder van drie dochters 
en was begin vorig jaar, januari 2018, boventallig bij de Rabobank. 
Per 1 april hield het op voor mij en met behulp van mijn migratiemanager, Miranda Goris werd ik 
erop attent gemaakt dat er een omscholing tot receptionist, telefonist, administratief medewerker 
zou worden opgestart voor Rabomedewerkers. De informatiebijeenkomst was eind maart en dat was 
voor mij een beetje krap wat betreft mijn uitdienstdatum. 
Ik ben toen samen met mijn dochter naar een informatiemiddag bij InterTransfer in Arnhem gegaan 
en we kregen van Moniek Jansen een duidelijk beeld hoe de omscholing eruit zou zien. 
Dit sprak mij erg aan, drie maanden theorie en drie maanden stage. Een kortlopend traject i.p.v. een 
vierjarige opleiding. 
Ik ben toen mijn best gaan doen om alles te regelen en met goedkeuring van mijn leidinggevende bij 
de Rabobank mocht ik deze omscholing gaan volgen. De kosten werden door de Rabobank vergoed. 
 
Het beste besluit ooit! 
 
In mei zijn we gestart met 6 dames, die bijna allemaal in hetzelfde schuitje zaten en het was in het 
begin best wel eng hoor, vreemde gezichten en weer les volgen als je al zo lang niet naar school bent 
geweest. Maar we hebben ons zorgen gemaakt om niets. De lessen zijn voor iedereen te volgen en 
de docenten stellen je heel erg op je gemak en als je iets meer aandacht nodig hebt dan krijg je dat. 
We werden bijgespijkerd wat betreft onze computerkennis en ontdekten allerlei leuke dingen. 
De taallessen en vakvaardigheden waren ook heel nuttig en de lessen waarbij we ons zelf goed 
leerden kennen waren soms wel lastig maar daar hebben we veel aangehad. Treedt buiten je 
comfortzone want daarbuiten gebeurt het! 
Het verbeteren en professionaliseren van je cv, wat best veel energie kostte, was heel erg nuttig, zo 
ook het oefenen met sollicitatiegesprekken. 
We konden het goed gebruiken om naar een stageplek te solliciteren. 
En als we ergens een probleem ervaarden, konden we altijd contact opnemen met Moniek Jansen,  
een heel erg betrokken contactpersoon. 
Voor mij pakte de omscholing goed uit, ik kreeg de kans om bij twee werkgevers in mijn woonplaats 
stage te gaan lopen  en heb toen mijn gevoel gevolgd en gekozen voor een fysiotherapiepraktijk. 
Na afloop van de stage kreeg ik te horen dat ik voor 12 uur in de week mocht blijven en ben hier 
vanzelfsprekend superblij mee. 
Wat ook heel leuk was, was de certificaatuitreiking. Moniek had voor een ieder een persoonlijk 
woordje en voor een feestelijke omlijsting gezorgd. 
Dankzij een professionele, menselijke begeleiding van InterTransfer krijg je weer zelfvertrouwen. 
Je moet het natuurlijk zelf doen maar het steuntje in de rug helpt! 
 
 
 
Groeten Esther Bunte 


