“Voor elke deur die
dichtgaat, gaat een
nieuwe deur open”
Nathalie Parathourakis
Actief in een nieuwe baan na een
mobiliteitsdienstverband van POSG

Mijn ervaring met het
mobiliteitsdienstverband
van POSG
Een mobiliteitstraject biedt zekerheid

Ik heb geleerd om risico te nemen

Ik werkte bijna 7 jaar bij Eneco, ik had net in de
avonduren mijn HBO diploma gehaald en in diezelfde
periode ook een promotie gemaakt: ik zou doorgroeien
naar de rol van projectmanager. Toen er een reorganisatie kwam kon ik kiezen: een vertrekpremie of een
mobiliteitstraject. Ik koos voor het laatste om de
bescherming die zo’n traject biedt.

Als ik terugkijk was het mobiliteitsdienstverband voor
mij echt een keerpunt. Ik was gewend aan mijn vaste
baan, aan zekerheid. Door de steun en inspiratie die ik
vond bij de coaches van POSG heb ik geleerd dat ik
zonder die zekerheid kan. Ik durf nu risico te nemen.
Ik ben daardoor ontzettend gegroeid en daar ben ik
trots op. Ik weet nu dat ik niet bang hoef te zijn: voor
elke deur die dichtgaat, gaat een nieuwe deur open.

En nieuwe inzichten
Toen ik aan het coachingstraject begon dacht ik:
wat moet ik hier nou leren, ik ken mezelf toch al?
Dat bleek niet helemaal waar. Door goed te kijken naar
wat er achter me lag, kreeg ik nieuw inzicht in wat ik
wilde in de toekomst. Ik heb de begeleiding van de
coaches van POSG als heel prettig ervaren: ik heb
me nooit gepushed gevoeld en dat werkte voor mij
heel motiverend.

Nathalie Parathourakis
Voorheen:	Project Coördinator bij Eneco
Nu: 	Relatiemanager bij Life After Football
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