Terugblik (schaap met 5 poten)

Mensen die mij kennen weten dat als ik thuis ben, ik leef in mijn kantoor en niet in mijn woonkamer.
Die ziet er nog exact zo uit dan na de laatste restyling http://www.consulentedinterni.nl/portfolio_page/raalte/
En hoewel ik graag leef in een opgeruimd en schoon huis, heb ik in mijn leefruimte geen clean desk
policy, omdat ik mij hier graag omgeef met mooie, bijzondere en dierbare herinneringen die ik aan
de vele opdrachten heb overgehouden.
Soms kom je in je leven mensen tegen die je stimuleren in het ontwikkelen van je kwaliteiten, maar
je hierin ook steunen, door geloof en vertrouwen in je te blijven houden, ook wanneer het even wat
minder lekker gaat.
Ik heb in mijn leven het groot geluk gehad een paar van die mensen te hebben mogen ontmoeten op
voor mij hele cruciale momenten in mijn leven. En ook al zijn enkele van hen helaas niet meer in ons
midden; ik zal ze mijn hele leven dankbaar blijven.
In de afgelopen 18 jaar ben ik binnen en buiten mijn opdrachten ook een aantal mensen
tegengekomen voor wie ik zelf het verschil heb mogen maken en de rol van stimulator heb kunnen
vervullen. Op mijn manier heb ik mogen bijdragen aan hun groei- en ontwikkelproces, hetzij als mens
hetzij als functionaris en soms beiden.
Ik kan u verzekeren dat dit niet zozeer energie kòst, maar veel meer genereert, dat is GENIETEN !

Van een van hen kreeg ik dit veelbetekenende schaap met 5 poten tijdens mijn tot nu toe
allermooiste opdracht voor de gemeente Schiedam. Op deze opdracht kom ik nog uitgebreid terug in
de terugblikken. De geweldige projectmedewerkers kregen al snel van mij de koosnaam
‘projectschaapjes’. Samen hebben we op een bijzondere wijze het verschil weten te maken voor heel
veel Schiedammers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Eén ding is zeker: over 10 jaar mag iedereen me nog iedere nacht voor dit project wakker maken…

