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Beste Margriet,
Als vervolg op onze succesvol1e samenwerking in het project U-SMF voor UWV heb je mij najaar 2007
benaderd met de vraag om me als interim- en projectmanager aan te sluiten bij FFT. Ook vroeg je mij om me te
oriënteren op de rol van co-trainer voor enerzijds jouw 'open' training "Succes Zonder Stress" (SZS) en
anderzijds de maatwerktrainingen, die FFT 'in company' verzorgt.
Jouw eerste vraag kon ik snel beantwoorden met een "ja", omdat jouw FFT-manier van (samen)werken
uitstekend bij mij past: professioneel, slagvaardig, klant- en resultaatgericht. Jouw tweede vraag was een zeer
verrassende voor me en daarvoor heb ik echt de tijd genomen om eens goed na te denken of ik hierop in wilde
gaan.
Twee vragen speelden mij in die "bedenktijd" door mijn hoofd. Is het co-trainerschap een goede aanvul1ing op
mijn core business Interirnmanagement? De tweede vraag die ik mezelf stelde was: Wat kan ik van de training
leren? Op dat moment was ik er namelijk van overtuigd dat ik een goede werk/privé-balans in mijn leven had.
Toch kriebelde er ook een gedachte in mij dat deze balans wel1icht te star was geworden.
Om een lange referentie kort te houden heb ik jou geantwoord graag te wil1en deelnemen aan de training SZS om
op beide vragen een antwoord te krijgen.
En die antwoorden heb ik gekregen. Met jouw ontwapenende en zeer duidelijke manier van coachen, vragen,
luisteren en spiegelen heb je mij met mezelf geconfronteerd. Ik heb mezelf nog beter leren kennen, en in mijn
balans tussen werk en privé weer een verfrissende nieuwe insteek kunnen aanbrengen. Wat goed is kan altijd
beter.
Interimmanagement blijft mijn core, maar jouw training en dynamiek hebben mij ook laten zien dat ik een goede
bijdrage kan leveren als co-trainer in een toekomstige training. Ik zie er naar uit.
'chten en goede gesprekken tijdens de training.
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