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VOORWOORD

Welkom bij MYJourney. Super dat je dit E-book hebt aangeschaft. 

Ik wil beginnen met je te bedanken. Bedanken voor jouw vertrouwen én voor 

het feit dat je hebt besloten tijd en energie te stoppen in het maken van JOUW 

keuze!

 

Wat kun je allemaal verwachten in dit E-book? Het boek bestaat uit tien 

hoofdstukken waarin we onder andere stilstaan bij jouw huidige situatie, 

kwaliteiten en doelen en dat alles om tot een keuze ten aanzien van studie, 

werk of tussenjaar te komen. Als je dit boek hebt gelezen, heb je jezelf beter 

leren kennen, weet je waar je passie zit en heb je, voor nu, een keuze gemaakt. 

Om zoveel mogelijk uit dit boek te halen, is het belangrijk dat je de 

komende tijd genoeg ruimte vrijmaakt in je agenda om aan jezelf te werken. 

Verder raad ik je aan om het bijbehorende YourTurn-werkboek te downloaden 

via www.yourjourney.academy/myjourney-yourturn/. Je kunt het uitprinten 

of digitaal invullen, kies wat voor jou het prettigste werkt.

Door het boek te lezen kom je namelijk tot allerlei inzichten, maar dat is niet 

genoeg. Door ook echt aan de slag te gaan, ga je beter nadenken over een 

aantal zaken, kom je tot actie en uiteindelijk tot een keuze. 

You have to do the work.

Vergeet niet; ‘stepping out of your comfort zone and trying new things is the 
best way to grow.’

Heel veel succes!

Joyce van Ombergen-Jong

Founder Your Journey
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HOOFDSTUK 1 – MYSituation

In het eerste hoofdstuk gaan we het hebben over je huidige situatie, de 

twijfels en frustratie waar je mogelijk mee zit, de acties die je wel of nog niet 

hebt ondernomen en jouw droomleven.

  

Om tot een keuze te komen, moeten we eerst inventariseren waar je nu staat. 

Je huidige situatie is ten slotte het vertrekpunt van waar je wil komen. Hoe 

ziet jouw leven er op dit moment uit? En wat is de reden dat je besloot dit 

E-book te gaan lezen? Die reden is natuurlijk voor iedereen anders. Maar 

waarom lees jij het?

 

Misschien ben je net met een studie begonnen en heb je het gevoel dat er iets 

niet klopt? Is het wel de juiste studie? Je verstand zegt misschien van wel, 

maar waarom voel je dan toch iets anders? Of zit je net in je tussenjaar en heb 

je geen idee hoe je daar invulling aan gaat geven? Je hebt misschien niet 

helemaal bewust gekozen voor dat tussenjaar en baalt stiekem van het feit 

dat je niet weet wat je volgende stap moet worden. Of misschien weet je 

eigenlijk best wel goed wat je wil, maar durf je daar ook écht voor te 

kiezen? Want ja, kan dat wel, gaan staan voor je EIGEN keuze en vervolgens 

niet voldoen aan de verwachtingen van familie of vrienden? Wat de reden ook 

is, je zit nu vast en dat kan een vervelend gevoel geven.

 

Toch is er wat mij betreft altijd een reden voor het vastzitten en heeft een 

negatieve situatie toch uiteindelijk vaak een positief effect. Zo ben ik ooit 

over een stoeptegel gevallen en ben ik nu door een fout van het ziekenhuis in 

het trotse bezit van een schouderprothese. Natuurlijk zag ik daar niet 

meteen de lol van in, maar het heeft me uiteindelijk heel veel gebracht. 

Doordat ik letterlijk tot stilstand werd gebracht, moest ik gaan nadenken 

over waar ik stond in het leven en kijken naar wat ik nog wel kon. Het positieve 

was dat ik ook opnieuw mócht kiezen.

 

Dat is gelukkig goed gelukt en alhoewel ik nog regelmatig last van fysieke 

klachten, ga ik zo blij en positief mogelijk door het leven!  Ook jij hebt dingen 

meegemaakt in je leven, positief en negatieve. Die ervaringen hebben je 
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Werken, studeren of een tussenjaar? Maar hoe kies je?

MYJourney daagt jou als lezer uit om met jezelf en je twijfels aan de slag te 

gaan. Het boek helpt je te ontdekken waar je goed in bent, maar vooral waar 

jij echt blij van wordt. Het lezen van MYJourney kun je zien als een reis naar 

jouw eerlijke antwoorden die je kunt invullen in het bijbehorende gratis 

werkboek. Je gaat actief aan de slag zodat je na het lezen van het boek 

beter weet wie je bent, wat je wil en hoe je dat gaat realiseren!

Joyce van Ombergen-Jong (1968) 

emigreerde vlak voor haar 40e 

verjaardag met haar man en 

twee kinderen naar Zuid-Spanje. 

Ze leeft en schrijft van jongs af 

aan met al haar zintuigen. Ze is 

founder van het online platform 

Your Journey waar ze jongeren 

inspiratie en on- en offline 

programma’s biedt rondom 

studie, tussenjaar en stress.

‘MYJourney was tof om te lezen. Ik studeer 
nu iets wat ik leuk vind en dat komt 
mede door dit E-book.’ (Student)

‘Fijn boek dat je laat zien hoe belangrijk 
eigen keuzes zijn. Een mix tussen denken 
en doen!’ (Student)

www.yourjourney.academy


