
 

 

 

 

 

 

Verslag 

 

In de afgelopen periode heb ik onder begeleiding van ML re-integratie coach Monique de volgende 

acties ondernomen. 

 

In het kader van denken-naar-doen heb ik eerst een aantal vakgebieden opgeschreven die me 

aanspreken. Dat zijn de volgende: 

1. logopedie 

2. trainer / sport coach 

3. job coach 

4. meubelmaker 

5. voedingsdeskundige 

 

Aan de hand daarvan ben ik op internet en in mijn netwerk gaan kijken met wie ik kon praten en evt. 

een keer een dagdeel kon meekijken. Hieronder een overzicht wat daarvan concreet is geworden. 

 

1. Meegekeken met logopediste Alet inLlogopediepraktijk Vlaardingen 

Telefonisch gesprek met logopedist van Logopedie Praktijk Wittevrouwen 

 

2. Voetbaltraining geven aan meiden tussen 8-13 jaar bij Hercules in Utrecht 

Via een vriend ben ik in contact gebracht met Joop Kols van de KNVB, die heeft misschien een baan 

als procesbegeleider. Daarvoor is opleiding nodig en die gaat pas weer in voorjaar van start. Ook 

meekijken met ene Joris Naber. Dit moest eerst even gecheckt worden, maar het mag uiteindelijk, 

dus daar ga ik contact mee opnemen. Daarnaast ga ik met Joop meekijken op 5 januari en misschien 

ook op 8 januari. Hij gooit ook een balletje op bij NOCNSF, maar hij was niet duidelijk over wat de 

functie daar zou zijn, iets in de richting van lesgeven aan leraren, maar ik weet niet of ik dat wil. 

 

3. Meegekeken met jobcoach Claudia Wendesteijt, werkzaam bij zorginstelling Amerpoort. 

Telefonisch gesprek met datingcoach Vincent van Datingassistent.nl (via het tv programma 

Undateables). Kon (nog) niet komen meekijken i.v.m. privacy van cliënten en onderbezetting 

personeel. Ik heb op verzoek wel mijn CV gestuurd 

Via 'De Wilg' gekeken naar contacten of er daar job coachen zijn, die verwezen mij door naar St. MEE 

Uiteindelijk gebeld met een sportcoach voor verstandelijk beperkten in Amersfoort, maar dit bleek  

een vrijwilliger te zijn. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cursus meubelmaker gevolgd bij stichting Tafelboom 

Gemaild (facebook) met Lucas Dijkema van State of Wood in Bilthoven 

 

5. Gezocht op opleidingen, behoorlijk prijzig. 

Met 'Maria's Catering' gesproken over het hebben van een cateringbedrijf, dat ook op allergieën let. 

Hard werken, moet full time, heel leuk werk, verdient er niks mee. Zij gaat misschien weer terug 

switchen naar consultancy om haar gezin te kunnen onderhouden. 

 

Deze coaching heeft voor mij opgeleverd, dat doen meer inzicht geeft dan nadenken en ook beter bij 

mij past. 

Ik ben erachter gekomen dat ik geen logopedist wil worden, omdat dat er te weinig interactie lijkt te 

zijn met andere disciplines. 

Het was leuk en vleiend dat me een nul uren contract aangeboden werd door Joop Kols van de KNVB 

(op langere termijn, dus dat is nog even afwachten). In het kader van het herstel, vond ik het traject 

wat te kort. Ik heb nog niet kunnen ervaren hoe het is om wat langer mee te lopen, bijv. bij de KNVB, 

en dus hoe ver ik zelf ben. Ik zou daar nog wat meer houvast in willen. 

Een flexibel contract bij de KNVB lijkt leuk, maar ik vraag me af hoe ik straks dan rond ga komen 

zonder meer dan 30 uur te gaan werken. Dat kan ik nu nog niet, aangezien ik nog elke ochtend 

aanzienlijk last heb van hoofdpijn en overprikkeling. Als je zulke klachten in tien jaar opbouwt, ben je 

er natuurlijk niet binnen een jaar vanaf.  

 


