Ik ben Nelly Bakker, 54 jaar, getrouwd, moeder van 5 kinderen en oma
van 4 kleinkinderen.
Na de geboorte van mijn oudste besloot ik fulltime moeder te zijn, waar
ik nooit spijt van heb gehad. Mijn tijd werd naast het gezin gevuld met
allerlei vrijwilligerstaken, die ook nadat de kinderen volwassen waren
veel voldoening gaven. Alleen één ding miste ik steeds meer: de
gezelligheid van collega’s, weer een plekje op de arbeidsmarkt.
Een zoektocht begon en ik reageerde op meerdere vacatures, maar
zonder enig resultaat. Ik was er te lang uit geweest. Tijdens mijn zoeken
naar interessante vacatures kwam ik InterTransfer tegen. Ik las en
herlas en besloot me op te geven voor de informatiebijeenkomst voor
de scholing voor Receptioniste/Telefoniste/Administratief medewerker.
Het was zo positief dat ik me gelijk aangemeld heb. In september 2018 startte de scholing met 8
deelnemers tussen de 34 en 56 jaar. Acht heel verschillende mensen, maar alle acht met hetzelfde
doel. En dat is zó leuk! Dat geeft een saamhorigheidsgevoel. De vakken die we kregen waren
leerzaam en vooral het vak persoonlijke communicatie was ontdekkend.
De opdrachten die je als huiswerk meekreeg kostte me best veel tijd, maar het geeft echt voldoening
als je merkt dat door doen dingen steeds beter gaan. Ondertussen moest er ook gezocht worden
naar een stageplek. Best een dingetje als je, zoals ik, behoorlijke voorkeuren hebt. Maar ook hierin
word je heel goed begeleid door Moniek Jansen. Het is goed gekomen en wat heb ik een leuke en
leerzame tijd gehad bij GGZ Max Ernst! Omdat ze bij het eerste gesprek al aangegeven hadden dat
het echt alleen een werkervaringsplek kon zijn die niet in een baan uitmondde ben ik halverwege
deze stage gaan reageren op leuke vacatures.
En waar het een jaar geleden niet lukte, werd ik nu meerdere keren uitgenodigd. Door de
sollicitatietraining voelde ik me zelfverzekerd en durfde ik mijn kwaliteiten te benoemen. Ik ben in de
laatste week van mijn stage aangenomen bij GGZ Dokter Bosman. Dat ik zo snel een baan zou krijgen
had ik niet verwacht. Ik heb mijn werkervaringsperiode mooi afgerond en ben daarna met mijn
nieuwe baan begonnen.
Nu geniet ik dus van mijn plekje op de arbeidsmarkt en de gezelligheid van het hebben van collega’s!
Mede dankzij InterTransfer.

Groetjes Nelly

