Getuigenis van Bart
“Hoe ben ik nu eigenlijk bezig? In welke mate blijf ik mijzelf trouw in de huidige
beleving van mijn job? Waarom doe ik het werk dat ik momenteel doe? Waar zijn
mijn ambities gebleven? Hoe kan ik die glans in mijn ogen, die ambitie, die vreugde
terugvinden? Hoe kan ik mijn focus blijven(d) behouden? Op welke manier stuur ik
mijn toekomst het beste (bij)?
Deze, en vele andere vragen, breken op een bepaald moment op. Langzaamaan
komt een eerste vraag boven, exponentieel gevolgd door vele andere. Meer dan
ja/neen-vragen, zijn het reflecties die je jezelf maakt. Je bent ongelukkig in je situatie,
je weet dat het moet veranderen, je denkt misschien ook te weten hoe. Maar … hoe
er concreet aan te beginnen?
Loopbaanbegeleiding, in de persoon van Chris, heeft mij de tools aangereikt om alle
gedachten te kunnen ordenen. Om prioriteiten te stellen. Om mijzelf pas goed te
leren kennen. Om mijn doelen correct te bepalen, de richting die ik effectief wil
uitgaan.
Na de tweede sessie had ik mijn twijfels. Eigenlijk had ik hier best wel meer van
verwacht. Ik kom met mijn vele vragen, maar ik krijg geen duidelijk omlijnde
antwoorden hierop.
Even daarna kwam bij mij de klik: maar natuurlijk zal ik geen pasklare antwoorden
aangereikt krijgen! Iedereen is uniek, uiteraard is voor iedereen het antwoord anders,
en maar goed ook!
Chris luisterde naar mijn verhaal, deed samen met mij onderzoek naar wie ik nu juist
ben, en hoe ik verder wil evolueren. Een to-the-point analyse waarbij tools op mijn
maat worden aangereikt, is het resultaat.
Loopbaanbegeleiding draait om jezelf, en is pas dan effectief als je jezelf hierin
respecteert door de nodige tijd voor (zelf)reflectie te investeren. Met de tools die je
krijgt aangereikt, samen met de heel persoonlijke begeleiding en gedegen ervaring
hierin door Chris, heb ik mijn prioriteiten kunnen oplijsten.
Met de nieuwe inzichten die ik kreeg, heb ik achteraf bekeken heel veel gerealiseerd.
Er is een druk van mijn schouders gevallen, in de zin dat ik nu weet wie ik ben,
waarvoor ik sta, en waar ik heen zal evolueren.

Mijn carrière was tot een stilstand gekomen, maar ikzelf ben ondertussen wel stevig
verder geëvolueerd dankzij het geheel van de begeleiding. De toekomst zie ik niet
meer als een last, maar als een bruisend vat vol inspiratie en mogelijkheden.
Maar ook: hier eindigt het niet, nu is het aan mezelf. Hier begint het pas echt: houd
die positieve drive vast en ga verder met je zelfexploratie. Geloof jezelf, en blijf jezelf
& je waarden trouw.”
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