
 
 

Margriet is geboren als jongste en enige dochter, haar broers waren een stuk ouder. Op haar 

twaalfde zijn haar ouders gescheiden. Toen volgde een periode van boosheid en verdriet. 

Margiet werd steeds somberder en depressief.  

Dankzij haar omgeving werd er hulpverlening ingeschakeld. De periode van therapie was 

heel confronterend. “Mijn oude gedrag kwam in alle hevigheid terug. Daardoor heeft de 

therapie langer geduurd dan ik had verwacht.” 

 

Mijn werkcoach wist een plek waar ik werkervaring kon opdoen. Bij de Gift City, het 

Talentenbureau ging ik secretariaatswerk doen.  

De eerste dag dat ik binnenstapte was ik zenuwachtig en enthousiast tegelijk. Ik had zin om 

bezig te gaan, maar vond het spannend om deel uit te maken van de maatschappij. Niet 

weten wat me te wachten stond, kan ik aan de verwachtingen voldoen? Al vrij snel werd 

duidelijk dat “ik mag zijn wie ik ben, ik mag hier leren. Een warm bad.” 

Ik mocht veel dingen zelf bepalen. “Doe ik het wel goed..?” Mijn collega liep al veel langer 

mee, en zij had de dingen goed voor elkaar. Zo moet ik het dus ook doen. Ik legde mijn lat 

gelijk erg hoog. Na een maand vertrok mijn collega, en stond ik er alleen voor. Het ging 

goed, niemand had commentaar. En toen ontdekte ik “hoe langer het goed gaat, hoe 

banger ik word dat het fout gaat.” Ik hoef niet te voldoen aan de eisen die aan mijn collega 

worden gesteld. Ik doe het op mijn eigen manier. Mijn manier is niet verkeerd, ik mag zijn wie 

ik ben. Mensen om mijn heen gingen in tegen de stemmen van mijn negatieve zelfbeeld.  Ik 

werd er wat wantrouwig van, want ik dacht: ‘Het gaat nu al zo lang goed, dat ik vandaag of 

morgen de mist in ga, en ik dat te horen krijg.’ 

Na verloop van tijd kreeg ik meer taken en verantwoordelijkheden. Dat ging stapje voor 

stapje. Mijn grenzen bewaken was in het begin moeilijk. De collega’s hielpen me ook hierbij. 

Ik voelde me gezien. Ik durfde dingen te bespreken, aan te kaarten. 
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Als ik dingen veranderde, dan kwam de twijfel dat iemand dat niet goed zou vinden, dat is 

een goede leerschool. Ik denk veel in goed of fout. Ik heb succesangst. 

Na de zomervakantie kwamen er veel veranderingen. Er was veel reuring, er kwamen 

nieuwe mensen bij en het werk veranderde ook. Ik had moeite het overzicht te houden, 

omdat ik met zes dingen gelijk bezig was. Ik heb geleerd prioriteiten te stellen. En ook heb ik 

geleerd om hulp te vragen. Bij de Gift City wordt hulp vragen gewaardeerd, het is OK, je 

wordt er niet op afgerekend. 

Zo groeide ik in enkele maanden tijd naar een belangrijke schakel, een spilfunctie. 

 

En toen kwam het afscheid, want ik had een reguliere baan gevonden. Menige traan heb ik 

weggepinkt of gewoon laten stromen. Mijn veilige werkervaringsplek met mooie, warme 

mensen heb ik verlaten, om in de maatschappij mijn plek in te nemen. Van hieruit kan ik 

verder stappen zetten, om te doen wat ik graag wil. Hoe mijn leven verder verloopt, weet ik 

niet. De dingen die ik heb geleerd in mijn periode bij de Gift City neem ik mee overal 

naartoe, en de warme herinneringen aan die tijd raak ik nooit meer kwijt. 
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