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FIT FOR THOUGHT·denkadvIsering

T.a.v. Margriet Taams
Bruggeslraat lS
2377 SC Oude Wetering

Beste Margrtet,
Van november 2009 tot en met maart 2010 heb Ik de t raining
"Succes londer stress" gevolgd.
Tijdens de fit rolJow-up heb Ik mijn SZS-oogst samengevat In het volgende :
"Gedicht voor mezelf"
Wat gaal goed, wat gaat beter
Kort en bondig
Weet wat je WIlt, mondig
ik zeggen I knoop dat In Je veter!
Warm bad, wat een sensatie
De warme woordenglocd zonder consternatie
echt gemeend en van een andere spreker
hij staat hoog In de kast, deze prijzen beker
Ik mag er zijn want Ik besta
overal volgt dat me na
en brengt mIjn doel steeds dIChterbij
niet onderop ... . maar boven In de nj
Het rechter "Jtje doe Ik in de ban
klagen. daar ben Ik nIet meer van
meer bouwen. steeds een verbinding
samenwerking IS de behoefte, een hebbeding
Het goed doen en mooI gewaardeerd
tsja een love Junk. zo heb ik geleerd
laat mIJ dat nu maar gewoon zo doen
nl el In t rood, hou t groen
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Nog een weg te gaan en dus nog leren
IS miJn pad naar rustig de-escaleren
Wat Ik hoor en hoe Ik het zeg
vertalen naar een toegankelijke weg
HeerlrJk oefenen In cen fijne club
maakt je een topper, overst ljg de sub
met mensen vanuit verschill ende rich t ingen
geeft me een frisse kijk op miJ n verrich tingen
Ik mag er ziJn want ik besta
en doe het op miJn mamer. zo ik ga
Wat mij past dan gaat het echt heel goed,
kom maa r op nu, ben vol goede moed
Dus niet te strak maar rnformeel
en een hoge waardenng van de secretaris generaal
valt mi} daardoor echt ten deel
hIj was enthousiast en vond me gemaal

Na een JaartJe ,ft en veel gepraat
IS dit nu het mooIe resultaat
Soms met moeite en nog wat stroef
maar met het predlcaat "Ik ben Taams proaf"

en zo kan ik nog wel even door
Oe t rei n dendert op het goede spoor
Met dit verhaal en een helder zicht
heb ik m iJn successen goed ged icht
Succes

zonder Stress' /
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nendeh)ke groet,

Re ne de Beer
Vestigingsmanager
Werkplein Dynamostraat te Rotterdam
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