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Test im mum

Beste Margriet ,

Met veel plezier schrijf ik dit te tim nium voor jou, omdat ik heel blij en dankbaar b n met
a lles wat ik van je heb gel erd . Ik oe! me ontspannen en succesvol, zit lekker in mijn el en
geni t weer met alle teugen van mijn werk. En dat was in 2014 niet het geval!
Aanleiding voo r deelname aan MSMS was m ijn ei Jen houd in~ en gedra g. [k was een love j llllk
en overdreven perfectio nist. Aard ig gevonden w rden en geen nee kunnen zegg n waren mij n
motto 's. Omdat ik niet as ertief was '" ist ik ook niet eens wat het woord assertief zij n
betekende. Ik had daardoor moeite m t h t aangaan van conflicten en bra ht geen d iepgang in
mijn gesprekken. 0 k bleek ik regelmatig de plank mis te slaal waardoor conflicten m t, maar
ook irritatie bij , de ander steeds groter \ erden. Uiteindel ijk liep ik zakelijk hi rin va t. Het
lukte mij niet meer om de gewenst resultaten n cr te zetten en ba enal was ik niet me r
gel ukki.:r in mijn werk. Dit gold ook va r privé. Ik rni te de energie om de mensen waar ik veel
om geef datg ne te geven wat ik zou willen geven.
Op het werk gaf mijn I idinggevende aan dal hij het vertrouwen in mij had opgegeven. H ij had
daarom besloten mij van mijn portefeuille te hal en en een verb tertraj ct op te tarten . Doel:
mogelijke herpla tsing binn n de bank op een plek die pa end voor mij is. O nd rdeel va n het
traject was een coaching traject om zake Lijker en professioneler te gaan functi oneren.
Door deel te nemen aan het programma MSMS heb ik geleerd effectief en efficiënt met zaken
om te gaan. Daannee h b ik aangeto nd uit mij n valkuil n te kun nen blijv n en ben ik mij
bewu st geworden van m ij n onproductieve g drag.
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Niet zakelijk zijn, conll icten uit de weg gaan. passief luisteren, afspraken niet nakomen
problemen niet of slecht oplossen, geen nee zeggen. sta ik mijzelf niet meer toe. Ik toets di t ook
regelmatig door meze lf steeds weer de maat te nemen. Zeg ik wat ik doe? Doe ik wat ik zeg?
En laat ik zien dat ik doe wat ik zeg? lIet Persoonlijk Succes Plan en weekverslag zijn hierin
voor mij zeer waardevolle illstrumenten geblcken.
Als coaeh en trainer maakte jij het onderscheid tussen effectief en niet-effect ief handelen meer
dan eens duidelijk. AI tijdens onze eerste kenn ismaking gaf je mij direct en concreet feedback
op mijn vage doen en laten en dat ik de organisatie daar geen plezier mee deed. In onze
ervolgcontacten heb je mij laten inzien waarom ik dingen deed, zoals ik ze deed, en hoe ik
daarin veel effectiever kon denken, durven en doen . Je kwam hierbij snel tot de kem. waarbij ik
mij di kw ij ls heel kwetsbaar voelde, doch n immer gekwetst. Pittige sessies dus, die ik - naannale
het programma vorderde - steeds meer ben gaan waarderen . Feedback 2.0 zeg maar meI
olledig velirouwen en respect over en weer.
Naast jouw I.refzekere manier va n coachen heb ik ook enonn geprofiteerd van de zorgvuld ig
opbouw van j e programma. Alles wat ik leerde in de live trainingen, kon ik - met jouw
Jablonen, stappenplannen en on line ondersl.euning - meteen thuis en op mijn werk in praktijk
brengen. Je volgde mij n wekelijkse voortgang en stuurde bij , waa r nod ig. En j e vierde mijn
successen.
Temgkijkend ben ik het meest blij met de manier waarop ik nu met mij zelf en anderen omga. Ik
heb geleerd om beren te schieten en m ijn omgev ing hiervan deelgenoot te maken, assertief te
zij n, conflicten te hanteren, adequaat problemen op te lossen, actief te luisteren en een goede
plann ing te hanteren . Deze zaken leveren mij veel energie en tijd op, waardoor ik mij bezig kan
blijven houden met mensen en zaken die ik belangrijk vind eu waar ik gelukkig van word.
Margriet, nogmaals dank voor je geweldige begeleid ing. Zonder jou had ik nu niet succesvol
gefunctioneerd in mij n nieuwe vaste functie. Ik beveel jou en 'Meer Succes, Minder Stress' dan
ok van harte aan!
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