Wat wil ik eigenlijk?
Eigenlijk heb ik nooit bewust geweten welke richting ik op wilde gaan na mijn
middelbare school. Ik heb uiteindelijk gekozen voor een sociale studie. Een opleiding
waarin ik veel kanten mee op kon gaan.
Toen ik afstudeerde en geen werk kon vinden, koos ik heel praktisch voor een baan in
de automatisering. In die branche was veel werk en ik kon gelijk met een
omscholingstraject beginnen. Het werk vond ik leuk, maar had toch het gevoel er niet
alles van mezelf in kwijt te kunnen. Dat gevoel bleef, ook bij de verschillende andere
wergevers die ik heb gehad. Bij mijn laatste werkgever kwam dat gevoel nog sterker
opzetten. Ik dacht vaak na over wat ik nu eigenlijk wilde, maar draaide met mijn
gedachten in rondjes en kwam er zelf niet goed uit. Ik had hulp nodig!
Na een zoekzocht op internet kwam ik bij Jos Arts uit en na de prettige kennismaking
ben ik bij hem begonnen met het Koersonderzoek.
Hierop terugkijkend kan ik zeggen dat het een boeiende periode is geweest, waarin ik
veel over mezelf heb geleerd. Leuk om te zien dat veel puzzelstukjes wel ergens
liggen. Je moet ze alleen in de goede volgorde weten te leggen. Jos heeft mij hier erg
goed bij geholpen en kwam met punten waar ik mee aan de slag kon.
Uit mijn biografie kwam heel sterk een rode draad naar voren en zelfs ook al een
onderwerp waar ik enthousiast over was. Dieren, een hele andere richting dan waar ik
tot nu toe mee bezig was geweest. Ik ben altijd een groot liefhebber van dieren
geweest, maar heb er nooit aan gedacht om daar iets meer mee te gaan doen. Hoe
meer ik er over nadacht, hoe enthousiaster ik werd.
De opdracht om mijn voorlopige missie te formuleren is voor mij een eye-opener
geweest. De uitkomst van deze opdracht heeft alles te maken met mijn sociale studie.
Goh, ik heb die studie niet zomaar gekozen omdat ik iets moest. Vanuit mijn gevoel
heb ik destijds gekozen voor een opleiding die perfect aansluit bij datgene wat ik nu
ook graag wil gaan doen.
De combinatie van alle elementen heeft geresulteerd in iets waar ik heel enthousiast
over ben. Ik ben inmiddels begonnen met een gedragsopleiding voor dieren. Het
sociale in de zin van het omgaan met diereigenaren in combinatie met het werken met
dieren is hetgeen me hier zo enorm in aantrekt. Daarnaast ga ik volgend jaar beginnen
met een studie natuurgeneeskunde voor dieren. In mijn hoofd ben ik bezig met
plannen voor een eigen praktijk.
Naast mijn studie wil ik part-time gaan werken. Nog wel een baan in de
automatisering, maar een veel minder technische functie. Jos heeft me geholpen
inzicht te krijgen in mijn competenties en wat voor mij belangrijk is in een baan.
Op zoek naar een nieuwe baan en aan het begin van een boeiende studie ben ik al
kleine stapjes op weg in de richting die ik heel graag op wil.
Ik ben heel blij dat ik deze stap heb genomen. Het geeft rust in mijn hoofd, omdat ik
nu een antwoord heb op de vraag die al zo lang in mijn hoofd zit, wat wil ik eigenlijk?
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