
 

 

 

 

 

 

Verslag 

 

Mijn eerste ontmoeting met Monique vond ik heel bijzonder. Ik was blij dat ik mijn navigatie systeem bij 

mij had, anders zou ik de locatie nooit kunnen vinden. 

 

Toen ik aangekomen was en bij de deur van het gebouw aan het wachten was op Monique zag ik haar 

uit de auto stappen en mijn kant op lopen. Monique was druk aan het zoeken in haar tas om daar iets 

uit te pakken terwijl ze aan het lopen was. Ik vond dit best grappig om te zien omdat zij hierdoor bij mij 

overkwam als iemand die wel eens bijzonder kon zijn. En dit was Monique ook. 

Monique stelde zich aan mij voor en begeleide mij naar een kleine kantoorruimte waar wij vervolgens 

aan een grote tafel gingen zitten. Ze keek mij aan en vroeg hoe het met mij ging.  

Ik was een beetje verlegen dus gaf ik kort antwoord en zei dat het goed ging. 

 

Monique legde uit aan mij dat zij met het UWV gesproken had en dat zij ook al van het UWV begrepen  

had dat ik eerder een gesprek had gehad met een andere re-integratie begeleidster maar dat ik daar na 

ongeveer 10 minuten weg was gegaan omdat deze mij een heel naar gevoel gaf. 

Monique legde vervolgens uit wie zij is, wat zij doet, wat zij van mij verwachte en wat ik van haar kon 

verwachten. Dit deed zij op zo een leuke en spontane manier dat ik mij vrijwel direct op mijn gemak 

voelde. 

 

Nadat ons kennismakingsronde  geweest was, besloot Monique om een huiswerkopdracht mee te geven 

aan mij. Ik moest bij mijn volgende afspraak met haar een plan opgesteld hebben met personen, 

plaatsen en mogelijkheden om mijn netwerk te vergroten. 

Zij legde mij uit waar ik ongeveer aan moest denken en dit deed zij op een manier waarop ik alles goed 

begreep en daardoor ook wist wat mij daadwerkelijk te wachten stond. 

Met een goed gevoel ging ik naar huis en zoals afgesproken begon ik de volgende dag met mijn plan om 

mijn netwerk op papier te zetten. 

 

Bij mijn tweede afspraak was Monique al aanwezig en kon ik meteen met haar mee gaan naar dezelfde  

ruimte. Ze stelde mij meteen weer op mijn gemak en ik legde mijn netwerkplan op tafel. Haar reactie 

vond ik zo leuk dat ik steeds meer zin kreeg om nog meer mijn best te doen. 

Monique vond het goed dat ik meerdere netwerkenplannen had opgesteld en wij besloten meteen over 

te gaan naar de volgende stappen.  

Zij maakte duidelijke en simpele tekeningen om mij te laten zien waar ik stond, waar ik naartoe moest 

gaan en waar ik moest eindigen en zij liet mij nog meer mogelijkheden zien om dit te bereiken. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Net als de eerste afspraak die ik met Monique had ging ik weer met een supergoed gevoel naar huis en 

werkte ik mijn plannen nog verder uit. 

Bij mijn derde afspraak met Monique had ik al een sollicitatie gesprek gehad bij een tweedehands 

warenhuis achter de rug en ondanks dat zij zeer positief waren over mij, hadden zij op de locatie waar ik 

geweest was geen plek voor mij.  

Dit vertelde ik aan Monique en zij was heel blij te horen dat ik goed en gemotiveerd bezig was. Dit gaf 

mij een grote boost om er nog harder tegen aan te gaan. Zij gaf aan dat ik nu door moest zetten, omdat 

zij aan mij kon zien, dat ik op deze manier in korte tijd zeker een plek zou vinden om te starten met mijn 

re-integratie. 

 

Een paar dagen na onze laatste gesprek zat ik met een vriendin van mij aan tafel en had ik het over mijn 

plan van aanpak voor mijn netwerk om te zoeken naar een vrijwilligersbaan voor mijn re-integratie. 

Ik vertelde haar dat ik al een sollicitatiegesprek heb gehad en toen ik vertelde waar, begon mijn vriendin 

te lachen. Ik vroeg haar waarom zij zo moest lachen en zij vertelde mij dat zij de mensen waar ik bij 

gesolliciteerd had heel goed ken, omdat zij daar jaren terug zelf gewerkt had. Ook zei mijn vriendin dat 

zij dus ook een netwerk voor mij was en ze sprak meteen met mij af om op visite te gaan op haar oude 

werkplek. 

2 dagen hierna ging ik zoals afgesproken met mijn vriendin naar een andere locatie van mijn sollicitatie 

en daar begon zij met diverse personeelsleden te praten en vroeg zij naar een van haar toenmalige 

collega's. Die collega was aanwezig en bleek in de tussentijd doorgegroeid te zijn in het bedrijf tot 

voorman. Zij legde het verhaal uit en ik was per direct welkom in het bedrijf om te re-integreren. 

Ik stuurde een email naar Monique om het goede nieuws aan haar te vertellen en zij gaf mij het gevoel 

dat ze echt blij was voor mij. 

 

Op 29-12-2014 was mijn eerste werkdag en dit is mij goed bevallen. Ik mag op mijn eigen tempo werken 

en zij laten mij mijn gang gaan in wat ik doe. Ik ga er ook van uit dat mijn re-integratie binnen dit bedrijf 

positief zal verlopen en dat ik vanuit hier weer verder kan groeien tot het behalen van een fulltime baan. 

 

Monique is een vrolijke dame die alleen maar begrip toont en je niet aan je lot overlaat. Zij stimuleert 

mij om nog harder mijn best te doen, zij komt met ideeën en tips en zij legt alles op een goede manier 

uit. 

Mijn Nederlandse taalvaardigheid is niet 100%, maar ik hoefde niet eens mijn best te doen om alles van 

haar te kunnen begrijpen. Zo duidelijk is zij. Monique weet wat ze moet zeggen tegen een persoon en ik 

kreeg het gevoel dat zij heel erg naar mij toe trok en mij ook echt wilde helpen. 

De vorige re-integratie begeleidster viel in het niets vergeleken bij Monique en ik ben haar ook zeer 

dankbaar voor alle hulp die zij mij geboden heeft. 

 

 

 



 


