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‘Waag de sprong en kijk of je kunt vliegen’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Workshops ‘Blijf overeind in coronatijd’ (22 maart 2021) en ‘Sta steviger in je 

schoenen’ (15 april 2021). Gevolgd door Mitchell Haan (29), mobiele surveillant G4S. 

We vragen Mitchell naar zijn ervaringen. 

 

Waarom heb je meegedaan aan beide workshops? 

Ik werk al 10 jaar in de mobiele surveillance en zit momenteel in een re-integratietraject. 

Dat betekent dat ik nu backofficemedewerker ben en veel administratieve zaken rondom 

de beveiliging regel. De workshops sluiten goed aan op mijn loopbaantraject. 

 

Hoe kijk je terug op de eerste workshop ‘Blijf overeind in coronatijd, verken nieuwe 

mogelijkheden’? 

Positief. Ik heb meegekregen dat het helemaal niet erg is om van werk te wisselen. Het 

idee is meer: waag de sprong om te kijken of je kunt vliegen. Werk kan een patroon 

worden, een gewoonte. Voor mij is het tijd om verder te gaan en meer uit mijzelf te 

halen. Het is mooi dat ik hierbij gestimuleerd word door mijn werkgever.  

 

Wat heb je er voor jezelf uitgehaald? 

Je hebt best wat lef nodig om de sprong te wagen. En doorzettingsvermogen om het zelf 

te doen. Wanneer je ziek wordt, krijg je – hoe vervelend ook – best veel mogelijkheden 

aangereikt. Als het meer om de relatie werkgever/werknemer gaat, is het lastiger. Zodra 

je ruimte krijgt om het te bespreken, krijg je direct meer lucht. 

 

Welk spoor bewandel je nu? 

Ik zoek iets anders dan de mobiele beveiliging, waarin vooral de wisseldiensten en de 

weekends werken mij zwaar vielen. Meer een kantoorbaan van 9 tot 5 zoals 

administratief werk, recruiter of intercedent, dat spreekt mij aan. Socialer werk vooral, ik 

bloei op in contact met mensen. 

 

En de tweede workshop ‘Sta sterker in je schoenen’? 

Luchtig, goede sfeer. Eigenlijk een vlekkeloos verlopen workshop met een heel goede 

workshopleider en waardevolle discussies waaraan ook leidinggevenden en 

hoofdsurveillanten meededen. Ik heb bovendien goede tips gekregen, zoals ‘maak de 

zoektocht naar ander werk leuk’ en turf je kwaliteiten aan op een lijst, dat is een stuk 

leuker dan ze zelf te verzinnen.  
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Kun je de workshops anderen aanraden? 

Ik kan ze eigenlijk iedereen aanraden. Als je een mindere periode in je werk hebt, ligt 

het gevaar op de loer om alleen nog maar het negatieve te zien. Draai het om en 

onderzoek hoe je eruit kunt komen. 

 

Wat vond je van het online volgen van de workshops? 

Prima te doen. De drie uur waren voorbij voor ik er erg in had! Hooguit mis je het 

netwerken achteraf, dat gaat in het normale contact toch een stuk makkelijker.  

 

 


