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“Ypsylon is betrokken, mensgericht, resultaatgericht en
ziet de vraag achter de vraag”
mijn zoektocht. Dat ik hiervoor vanuit
Rotterdam naar Amstelveen en Assen
moest reizen nam ik op de koop toe,
hierdoor heb ik de trein ook weer
ontdekt.

Nadat David vast was gelopen in zijn
functie kwam hij bij Ypsylon om
weer richting te geven aan zijn
loopbaan en meer inzicht te krijgen
in zijn drijfveren en talenten. Lees
hier hoe David zijn loopbaantraject
heeft ervaren.
Het ging niet goed met mijn lichamelijke
gezondheid en uiteindelijk ben ik
daardoor vastgelopen in mijn oude
functie. Ook miste ik richting in mijn
loopbaan. Ik wist van mezelf dat ik wel
wat in mijn mars had maar ik miste de
scherpte. Ik had professionele
begeleiding nodig die me weer richting
kon geven in mijn zoektocht. Een bureau
dat me weer inzicht kon geven in mijn
drijfveren en talenten. Ik zocht hiervoor
een bureau dat verder kon kijken en de
vraag achter de vraag kon zien.
In het verleden had ik zakelijk al
samengewerkt met Ypsylon en ik wist
dat Ypsylon z’n bureau was. Ik kende
Romeo al goed en wist hoe hij te werk
ging, hoe hij met mensen om gaat en
welke kennis en competenties hij bezit.
Ik wist dat Ypsylon mij de veilige
omgeving kon bieden die ik zocht en
alles in huis had om mij te begeleiden in

De persoonlijke gesprekken en
onderzoeken hebben me geholpen om te
ontdekken waar mijn drijfveren en
talenten liggen. Ik heb geleerd dat ik een
echt mensenmens ben en dat ik een
mensgerichte functie nodig heb. Dat ik
een rol nodig heb waarin ik invloed kan
uitoefenen en het verschil kan maken.
Wat Ypsylon heel mooi heeft gedaan is
mij begeleiden in deze zoektocht zonder
dat ik zelf het gevoel heb gehad dat ik
niet aan het roer stond. Dat is voor mij
heel belangrijk geweest, dat ik zelf in de
lead was. Romeo heeft altijd gezegd: “jij
bepaalt het tempo”. In het begin had ik
veel tijd nodig, ik moest van ver komen.
Op zulke momenten was ik soms
gefrustreerd en wou ik snel, snel, snel.
Ypsylon hielp me hierbij doseren en gaf
me inzicht in wat ik wél kon.
Inmiddels is ook mijn lichamelijke
gezondheid weer onder controle en ben
ik gestart in een nieuwe functie in een
totaal andere sector dan voorheen. Een
sector die op basis van de onderzoeken,
de gesprekken en mijn gevoel erg goed
bij me past. In het verleden kon ik me
heel erg druk maken en was alleen het
allerbeste goed genoeg, ik ben een echte
perfectionist. Met vallen en opstaan leer
ik dat ‘gewoon’ goed soms ook genoeg
is. Ik blijf dichter bij mezelf en hou nu
meer mijn grenzen in de gaten, ben
meer tevreden met wat ik heb en gun
mezelf de tijd en ruimte.

“Het is een gouden kans die op
mijn pad is gekomen en waar ik
heel erg veel zin in heb”

