
 

 

 

 

 

 

Verslag 

 

Op 9 januari ben ik begonnen met de integratie training. Nou ja, een training zo wil ik het niet echt 

noemen, ik vind het woord training zo verplicht klinken.Dus ik wil het een coaching noemen!!  

 

In het begin was ik heel enthousiast, want ik dacht dat ik van m’n hobby mijn werk kon maken. Maar 

helaas bleek dat niet zo te zijn. In verband met een te lage opleiding of werken met een hoge 

werkdruk, kon ik in deze branche niet aan. Door al die tegenslagen had ik geen zin meer om iets te 

doen met sport en beweging.  

 

Ik liet me haast uit het veld slaan en ik kreeg daar door weer lichamelijke en geestelijke klachten. 

Ik heb dit toen bij Monique neergelegd en aangegeven hoe ik mij voelde.  

Monique liet mij inzien, dat ik niet een stap achteruit had gedaan, maar juist weer vooruit. Ik moest 

er zelf achter komen dat ik niet van m’n hobby mijn werk kon maken en dat dit helemaal niet erg 

was, want ik heb nog genoeg andere interesses en talenten waar ik wel wat mee kan doen. 

 

Monique heeft mij veel tips gegeven, waar ik echt wat aan had. Ze gaf mij ook de tip om bedrijven te 

benaderen om eventueel een dag mee te lopen, zodat ik ook kan kijken of de branche waar ik wil 

solliciteren wel iets voor mij is. Ik had een afspraak om met een pedicure een dagje mee te lopen, 

maar die was helaas verhinderd.  

Tot mijn verbazing, ben ik door een bedrijf benaderd om bij hen te solliciteren  en bij hen heb ik al 

aangegeven dat ik eerst graag een dagje wil mee lopen, om te kijken of de vacature wel wat voor mij 

is. 

 

Ik moet gebruik maken van mijn talenten en waar ik achter ben gekomen is, dat ik hard opzoek naar 

een baan moet gaan. Als ik m’n plekje en m’n rust heb gevonden, wil ik graag een nieuwe opleiding 

als pedicure gaan volgen.  

 

Ik heb er zelf alle vertrouwen in en door Monique heb ik weer meer motivatie gekregen, met een 

beter vooruitzicht in de toekomst.  


