
 

 

 
 

Ervaringsverhaal Linda Katers bij SWDV 

Advocaten 
Wij bieden al langere tijd tijdelijke vacatures aan. Daarnaast is het ook mogelijk om zelf met een tijdelijke 

vacature te komen. Dit heeft Linda Katers aan het denken gezet. Ze had zelf een leuke vacature op het oog en 

uiteindelijk is met behulp van Axxicom tijdelijk totaal iets anders gaan doen.  

Voor Linda is dit een hele verandering. Maar ze blijft in dienst van Axxicom en ook werkt ook af en toe nog 

voor Axxicom op Schiphol. Een mooie combinatie dus van twee verschillende werelden. In het onderstaande 

verslag neemt Linda je mee in haar ervaring. 

 

Hieronder lees je het leuke verslag van Linda.  

 

Tijdelijk totaal iets anders 

 

We weten allemaal dat Corona van Schiphol bij tijd en wijle een spookstad 

heeft gemaakt waardoor er vele rustige momenten/uren in het werk te 

vinden zijn. Op een gegeven moment zijn alle rolstoelen wel weer 

opgeruimd en de paar reizigers die we hebben, weer geholpen. Om mezelf 

toch weer nuttig te voelen en lekker aan het werk te zijn, vond ik het wel 

tijd om eens in de rondte te gaan kijken naar wat ik tijdelijk zou kunnen 

gaan doen. Ondanks dat Axxicom verschillende functies aanbood, had ik 

ondertussen begrepen dat je ook zelf wat mocht aandragen. Met dat 

gegeven ben ik dus maar eens aan de slag gegaan. 

 

Ik had een leuke vacature gezien voor administratie/receptie werk. Tijdens de gesprekken die ik daarover had 

werd er gevraagd of ik ook een referentie kon overleggen. Ik heb toen gemaild met mijn vorige werkgever (een 

advocaat waar ik 25 jaar mee had samengewerkt) en gevraagd of hij als referentie wilde meewerken omdat ik 

bezig was met een tijdelijke functie. Daarbij bracht ik hem kort op de hoogte over het waarom van mijn 

zoektocht naar tijdelijk werk. Vrijwel meteen belde hij mij op dat hij uiteraard als referentie wilde meewerken 

maar dat hij ook een vraag voor mij had. En dat was: waarom kom je dan niet weer op kantoor om met mij 

samen te werken?  

Om een lang verhaal kort te maken: na een gesprek op het advocatenkantoor, wat heen en weer gebel en wat 

afspraken te hebben gemaakt, was er al snel een overeenkomst tussen het kantoor en Axxicom. Uiteindelijk ben 

ik nu als het ware tijdelijk uitgeleend door Axxicom aan het advocatenkantoor. Een mooie oplossing voor 

iedereen. En mooi dat we elkaar zo kunnen helpen. 

 

Ik zit dus weer op kantoor, met kantoortijden. Dat is weer even wennen maar het werk was mij niet onbekend en 

na een dag werken zat ik er dan ook weer helemaal in. Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit 

correspondentie en juridische stukken uitwerken, dossierbeheer, mailen, urenregistratie, enz. 

 

Ondanks dat ik af en toe nog een dagje werk voor Axxicom ben 

ik wel blij dat ik nog een lijntje heb met collega’s en hoor 

wat er speelt op Schiphol, want eenmaal aan het werk op 

Schiphol lijkt er een soort verslaving op te treden en ga je het 

gewoon missen. Ik hoop dan ook dat Corona zijn langste tijd 

heeft gehad en iedereen weer snel aan de slag kan. 

 

Groetjes, Linda Katers 

 

Wil jij na het lezen van de ervaring van Linda ook tijdelijk 

ander werk doen? Meld je dan bij de Unitcoach. Samen kan er 



 

 

 

 

gekeken worden welke vacature er bij jou past. Uiteraard houden wij rekening met jouw wensen. 

     


