
Weten wat er kan gebeuren als je een deal aangaat na Kracht on Tour?  

 

 

 

Tineke Wols uit Heiloo sloot een deal met RPAnhn. Dit is haar verhaal! 

"Mijn naam is Tineke Wols en ik ben op zoek naar nieuwe carrièrekansen. Een logische stap 
hierin was het bezoeken aan Kracht on Tour in Alkmaar op donderdag 6 oktober. Mijn doel 
die dag was om te onderzoeken: waar sta ik op de arbeidsmarkt en wat kan ik doen om mijn 
positie te verbeteren. Bij Kracht on Tour maakte ik kennis met Cynthia Boorsma van het 
RPAnhn. Zij bodend als deal een stageplaats binnen hun organisatie aan. Ik heb mijn interesse 
getoond en mijn CV afgegeven. Na twee weken kreeg ik een telefoontje met de vraag of ik 
het leuk vond om stage te komen lopen. Dit aanbod heb ik met beide handen aangegrepen 
en op maandag 7 november was mijn eerste dag. Tijdens deze week wilde ik vooral kijken 
waar mijn mogelijkheden en interesses lagen en waar ik tekort kwam om eventueel gerichte 
bijscholing te gaan volgen. Ik mocht gedurende mijn stage bij alle overleggen en 
bijeenkomsten aanwezig zijn. Dit gaf mij het gevoel dat ik erg welkom was bij RPAnhn. Het is 
een hele open en transparante organisatie waar een prettige werksfeer hangt en waar 
samenwerken heel belangrijk is. Ik heb hierdoor volop de kans gekregen om mijn netwerk te 
vergroten en waardevolle contacten op te doen. Door de vele gesprekken die ik heb gevoerd 
met diverse mensen heb ik de knoop doorgehakt en ga ik doen waar ik blij van word en waar 
ik energie van krijg, namelijk werken met mensen die een steuntje in de rug goed kunnen 
gebruiken. Ik ga een HBO opleiding Sociale Pedagogische Hulpverlening volgen bij InHolland. 
Ik wil deze opleiding in deeltijd volgen en de mogelijkheden onderzoeken om bij een 
zorginstelling aan het werk te gaan. Zo kan ik bij de basis beginnen en gedurende mijn 
opleiding het geleerde direct in de praktijk brengen. Of het op die manier lukt? Ik ga er mijn 
best voor doen, de opleiding ga ik in ieder geval volgen. Ik wil iedereen bij het RPAnhn 
bedanken voor alle gesprekken en de mogelijkheden om te onderzoeken wat ik echt graag 
wil gaan doen. In het bijzonder Cynthia Boorsma die mij de hele week op “sleeptouw” heeft 
genomen en Manon Kant die mij heeft geholpen mijn CV te optimaliseren en mij kennis heeft 
laten maken met TedX. Ik houd jullie op de hoogte van mijn ontwikkelingen en als ik jullie nog 
eens ergens mee kan helpen dan houd ik me aanbevolen!" 

Groet,  
Tineke Wols 

 


