
 

 

 

 

 

 

Verslag 

Hierbij mijn eindrapportage. 

Binnen dit traject heb ik een aantal hele handige tips gekregen om mijzelf beter te presenteren bij 

een bedrijf, hoe ik mijzelf moet verkopen en handige tips om tot meer opties te komen en mijn 

sollicitatie-netwerk uit te breiden buiten de standaard vacatures om. Monique is een geweldig 

mens! Ik voelde me ook vanaf de eerste minuut op m’n gemak.  

De stappen die ik heb ondernomen zijn: het aanpassen van mijn CV zodat die er weer tip top uit 

ziet, sollicitatie verstuurd naar een trailer verhuurbedrijf, bellen moet ik nog doen. Sollicitatie 

naar een kleding- en stoffen importeur. Daar ben ik helaas niet door de selectie gekomen, maar 

ze vonden het wel goed dat ik belde. Gesolliciteerd op een stagiaire functie als receptioniste in 

een hotel met de motivatie dat ik heel graag mezelf wil ontplooien en nieuwe dingen wil leren. 

Daar heb ik mail van terug ontvangen dat ze per se een stagiair willen, die de opleiding doet. Dus 

jammer maar helaas. Ik heb verschillende sollicitaties gestuurd naar de Jumbo op verschillende 

functies en een botje opgegooid bij een kennis die mij even gaat aanprijzen, van de week daar 

even langs gaan om polshoogte te nemen.  Verder heb ik eind februari een meeloop dagje bij een 

vriendin van mij op kantoor, waar ik heel veel zin in heb. Een kennis van mij werkt bij Chrysler 

en die gaat voor mij contact leggen met wat evenementen mensen zodat ik daar kan kijken! Op 

29 januari heb ik een afspraak bij Specsavers om mij aan te bieden als meeloop hulp c.q. stagiair 

om te kijken of het iets voor mij is. Ik zie het zonnig tegemoet! 

Wel heb ik een klein puntje van kritiek. Ik denk dat met mij vele mensen een ander idee hebben 

bij een re-integratie traject. Meer begeleiding naar bedrijven toe, eventuele cursussen of 

omscholing. Ondanks dat ik veel tips heb gekregen waar ik zeker wel iets mee kan, vond ik dit 

meer sollicitatie tips en begeleiding. Zeker vanuit het UWV had ik meer verwacht. Aangezien ik 

op medische gronden mijn werk niet meer kan uitvoeren, had ik meer verwacht van hen, om mij 

weer aan het werk te helpen en dat vind ik jammer.  

Dat neemt niet weg dat ik Monique Lupker wil aanbevelen voor iedereen die vastgeroest zit in 

eindeloze sollicitatie misère.  Haar doortastendheid werkt verfrissend en zet jezelf weer even aan 

het denken en dat is heel prettig! 

Met vriendelijke groeten, 


