
 

 

 

 

 

 

Verslag 

 

02-02-2015 de eerste dag 
Ik had van te voren veel zenuwen omdat ik niet precies wist wat te verwachten, ook vanwege 
mijn sociale fobie. Monique is vanaf het begin af aan erg vriendelijk en aardig geweest tegen 
mij. Het is erg fijn als er iemand is, die je wilt helpen. Dat waardeer ik echt heel erg. 
 
De opdrachten die ik heb gekregen: 

- Mijn C.V. mailen. 
- Uitzoeken wat ik precies wil doen in de administratie (dat moet ook een beetje passen bij 

mijn C.V.) 
- Ook uitzoeken waar ik dat zou willen doen. 
- Wat voor eisen stellen ze bij die vacatures? 

Ook hebben we gesproken over netwerken. Naar een bedrijf toe gaan of bellen en vragen of ik 
een paar ochtendjes of een dag mag meelopen. Zo doe ik ervaring op, maak ik contacten en kan 
ik kijken of ik het leuk vind.  
Het is iets waar ik zelf nooit aan gedacht heb en ik vind het idee echt super! Wel heb ik er erg 
veel moeite mee omdat het contact zoeken met mensen momenteel een groot deel van mijn 
probleem is. Toch ben ik bij thuiskomst gelijk achter de computer gekropen om de opdrachten te 
doen. 
 
De dingen die mij leuk lijken: 

- Baliemedewerker 
- Magazijnmedewerker 
- Secretaresse 
- Receptionist 
- Catering werkzaamheden 

Wat zijn de eisen: 
- Nederlands in woord en geschrift. 
- Engels (redelijk) 
- Computervaardigheden 
- Communicatieve vaardigheden 
- Ervaring  
- Soms vragen ze diploma’s in de administratieve richting 

 

 



 

 

 

 

 

- Verzorgt uiterlijk 
- Multi tasking 
- Nauwkeurig kunnen werken 
- Kennis van de HACCP richtlijnen. 

Monique en ik hebben een nieuwe afspraak gemaakt op 15-02-2015 

 
15-02-2015 de tweede dag 
Vandaag ben ik weer bij Monique geweest. We hebben een leuk gesprek gehad en ik heb goede 
tips mogen ontvangen. Monique had mijn C.V. in goede orde ontvangen en heeft wat dingetjes 
aangepast waardoor mijn C.V. er nu tip top uitziet. Dank je wel daarvoor! 
Ik had van te voren wat opdrachten gekregen en die hebben we vandaag besproken. 
Zelf had ik gereageerd op een functie bij Routiers (catering) Of ze nog op zoek waren naar een 
leuke spontane jonge meid van 23 jaar met een B rijbewijs en eigen vervoer. Monique vond het 
een goed idee. 
Deze komende dagen ga ik langs bij een aantal grote bedrijven en vragen of ik een paar daagjes 
mag mee draaien. Ik vind het heel eng, maar ben het wel eens met de gedachten van Monique 
over netwerken. Dus ik ga mij er helemaal overheen zetten. De eerst keer zal denk ik het engst 
zijn. Ik ben zeer benieuwd hoe het ontvangen gaat worden en ik hoop om iets leuks te vinden, op 
een mooie toekomst en wat meer zonneschijn in mijn leven. 
Ik ben ontzettend blij met de hulp en het advies van Monique.  
Op 27-02-2015 is de volgende afspraak. 
 
13-03-2015 de derde dag 
Vandaag heb ik weer een afspraak bij Monique. Eigenlijk hadden wij 27-02-2015 een afspraak 
maar ik was bevangen van een flinke griep. 
De laatste tijd gaat het ook weer niet zo goed met mij. Mijn depressieve en angst klachten nemen 
toe en ik loop weer vaker met de gedachte dat ik hier niet meer wil zijn. Ik ben af en toe zo moe 
van het elke dag vechten met mij zelf. Van de psycholoog heb ik een afspraak extra gekregen 
hier door. Ook heb ik aan de psycholoog aangegeven over het netwerken. Toen heeft de 
psycholoog mij een oefening mee gegeven, die ik 4 keer per dag moet doen. Dat is om de dingen 
die ik niet durf en die mij bang maken, uiteindelijk toch te durven. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Zo is het mij gelukt om bij de Gamma langs te gaan en om te vragen of ik een paar dagen mag 
mee lopen. Ik had ook mijn CV mee genomen en die heb ik gegeven. Degene die achter de balie 
stond heeft op mijn CV geschreven dat ik graag een paar dagen wil mee lopen. Hij zei mij dat 
degene die er over gaat er momenteel niet is. Er werd mij verteld dat ik er over terug gebeld zou 
worden. Ik vertelde het tegen Monique en die zei dat ik had moeten vragen wie die gene is die 
daar over gaat. En eventueel had ik zijn naam en telefoonnummer moeten vragen. Ik had daar 
zelf echt totaal niet over nagedacht. Ik ben van plan om een dezer dagen zelf weer te bellen naar 
de Gamma om te vragen of  ze al weten of ik een paar dagen mag mee lopen. 
 
Ook ben ik naar Scheepswerf Slob geweest. Daar heb ik vroeger schoonmaakwerkzaamheden 
gedaan. Hier heb ik hetzelfde gevraagd. Er is mij gevraagd om een sollicitatie brief te mailen met 
mijn CV erbij. Dat heb ik gedaan en ik kreeg als antwoord dat ze het momenteel erg druk 
hebben, dat ze dus nu te weinig tijd hebben om mij te begeleiden en dat het misschien in het 
voorjaar wel zou kunnen. Dus ik heb met Monique afgesproken om 20 maart even te bellen. 
 
Ook heb ik nog aan mijn buurvrouw gevraagd of ik daar een paar daagjes mag mee lopen. Mijn 
buurvrouw heeft haar eigen bedrijf. Ze is bewindvoerder. Helaas was ik net te laat, ze had net die 
dag 2 stagiaires aangenomen. Maar zodra er een plekje vrij komt, hoor ik meer van haar. 
 
Ik ben trots op mij zelf dat ik dit gedaan heb, dat ik me over mijn angst heb heen gezet. Wel 
heeft het erg veel van mij gevraagd en mij geen goed gedaan. Ik krijg er erg veel stress van en 
dat zorgt er voor dat mijn klachten veel erger worden. Ik baal er als een stekker van want ik wil 
me niet zo voelen. Ik wil gewoon weer mijn dingen kunnen doen zonder klachten. Ik kan het niet 
accepteren dat ik momenteel zo ben en vind mijzelf dan ook erg zwak. Dit zorgt er dan weer 
voor dat de haatgevoelens die ik heb voor mijzelf, veel erger worden. 
Alsnog ben ik erg blij met de hulp die ik krijg om mij heen. 
 
Ik heb nu nog 2 afspraken met Monique. De eerst volgende is 30 maart om half 10. 
Monique, hierbij mijn verslag, alvast hartstikke bedankt voor wat u tot nu toe voor mij heb 
gedaan. 
 

 


