Mike’s toekomst ligt in de ICT
Mike Winkel ging in september 2018 via het UWV op sollicitatiegesprek bij
Koraal locatie Maasveld voor een functie als administratief medewerker.
Tijdens het gesprek en kijkend naar zijn CV zag jobcoach Sharon Auckel heel
andere kwaliteiten in de 28-jarige Eijsdenaar en arrangeerde een gesprek met
Servicecentrum ICT van Koraal. Het bleek een schot in de roos, want inmiddels
is Mike met veel plezier en tot tevredenheid en genoegen van zijn collega’s
werkzaam op deze afdeling. Op basis van social return heeft hij een contract
van twee jaar voor drie dagen per week.

Mike’s CV staat als een huis. Hij heeft
een vmbo-diploma (kader) in het profiel
Groen, een mbo-diploma (niveau 3)
Dierenverzorging en in 2017 heeft hij, in
een versneld traject, de mbo-opleiding
(niveau 4) tot netwerkbeheerder afgerond.
Als kind lag deze succesvolle route door
onderwijsland niet voor de hand. Mike heeft
dyscalculie (rekenproblemen), ADHD en is
licht autistisch. Hij heeft bergen beklommen,
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stormen doorstaan en lijkt nu met 28 jaar
- als vader van zijn driejarige dochtertje
Emma - bij Koraal op zijn bestemming te zijn
aangekomen.
“Ik heb het ontzettend naar mijn zin”, zegt
hij op kantoor in Sittard, de plek waar hij
op werkdagen uitsluitend komt om zijn
opdrachten voor de buitendienst op te halen.
Als ICT-ondersteuner zit hij vaak op de weg en

bezoekt hij de Koraal-locaties in Brabant en
Limburg, waar collega’s computerproblemen
hebben. Meestal lost hij ze zelfstandig op.
“Ik werk in de sector waarin ik mijn toekomst
zie, geniet het vertrouwen van de afdeling, en
heb veel vrijheid.” Begeleider Paul Pinckers:
“Mike is een fijne kerel. We zijn zeer blij met
hem. Hij heeft een goede opleiding genoten,
verstaat zijn vak en is goed met mensen.”
Hoe anders zag zijn leven er uit als kind op
de basisschool. Hij was een teruggetrokken
jongen die vanwege zijn medische achtergrond
nauwelijks contact had met de andere
kinderen. “Ik ben heel lang gepest, ook nog
in de eerste jaren op het vmbo. Dat was een
verschrikkelijke tijd. De reden? Die was
er eigenlijk niet, maar ik was anders dan
de anderen, miste een aantal sociale
vaardigheden en was een makkelijk doelwit.”
Speciaal onderwijs zou het beste voor hem
zijn, adviseerde de schoolleiding. Mike’s ouders
gingen niet akkoord en drongen met succes
aan op een vervolg aan het vmbo. Vier jaar
later zou hij slagen met uitstekende cijfers.
“Mijn ouders zeiden tegen de basisschool:
wij geloven in onze zoon. Hij kan het vmbo
aan. En ze kregen gelijk. Mijn ouders hebben
altijd en overal voor mij gevochten. Ze staan
altijd voor me klaar. Ik ben ze zó ontzettend
dankbaar voor alles.”
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Door het getreiter op de scholen verloor Mike
het vertrouwen in de medemens. Daarom
wilde hij aanvankelijk boer worden. “Want
dieren kunnen je niet kwetsen.” Uiteindelijk
bleek zijn hart toch niet in het boerenbedrijf
te liggen. Ook niet in het loonwerkersbedrijf
waar hij een jaar lang zwaar fysiek werk
verrichtte omdat hij ‘eerlijk’ met zijn handen
wilde werken. Hij oriënteerde zich opnieuw
op zijn toekomst en koos voor ICT, een sector
met toekomst. Ging opnieuw naar school en
behaalde zijn diploma bij Leeuwenborgh.

Paul Pinckers: “Mike heeft absoluut de
kwaliteiten om in de toekomst een reguliere
baan te vinden. Hij heeft de vereiste
deskundigheid en werkt zelfstandig.”
Maar eerst concentreert Mike zich nog op
de opvoeding van zijn dochtertje Emma.
“Ik wil er zoveel mogelijk voor haar zijn.
Daarom werk ik ook maar drie dagen. Als ze
straks wat ouder is, kan ik fulltime aan de slag
en ga ik keihard werken om haar een mooie
toekomst te geven.” ■

