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Dichte mist
Mijn wereld vóór het leiderschapsprogramma ‘Meer Succes, Minder Stress’, kan ik het beste
vergelijken met lopen in dichte mist. Me oriënteren lukte niet, mijn behoeftes goed toelichten
leek onmogelijk. En mijn nieuwste diensten aan klanten uitleggen, ging zo onhandig dat ik
mijn omzetdoelen niet haalde. Ik wilde heel graag mijn nieuwe coaching diensten aanbieden.
Maar hoe doe ik dat in een wereld van adviseurs die zichzelf ontzettend goed vinden en
alleen maar een ‘adviesje’ komen halen?
Kortom, in die dichte mist liep ik steeds tegen obstakels aan die ik niet had zien aankomen. Ik
wist niet eens dat ze er überhaupt waren. Totdat ik in die mistbank Margriet tegenkwam. Zij
liet mij ervaren en inzien waar het telkens weer misging. Margriet deed dat op een heldere en
prettige manier, waardoor ik me heel erg geholpen en vooral gehoord voelde.
Uit de mistbank komen
Ik vond het lastig om de bedrijfsdoelstellingen voor mijn nieuwe business te halen en van
pitchen om nieuwe klanten te werven, had ik al helemaal geen kaas gegeten. De afspraken
die ik hierover met collega’s maakte, verliepen stroef en waren weinig constructief. Ik vroeg
me af hoe ik mensen nu daadwerkelijk moest aansturen. Ik wist het niet goed. Daarom deed
ik het allemaal alleen. Het bezorgde me erg veel frustratie en stress.
Toen ik Margriet leerde kennen, zag ik voor het eerst kansen om uit die mistbank te komen
en de zaken weer helder te zien. Ze prikkelde me met haar treffende feedback die ze hard op
de zaak en zacht op de mens bracht. Daar kon ik nog wat van leren, want in spannende
situaties wist ik dat evenwicht slecht te bewaren. Ik werd óf hard op de persoon óf zacht op
de zaak en in extreme gevallen werd ik het allebei. Daar maakte ik geen vrienden mee en ook
hielp dat mijn business niet vooruit. Hier zat dus zeker een punt voor groei bij mij.
Wat ik me ook realiseerde was dat ik deze groei niet alleen kon bereiken en ook niet met de
mensen die ik tot dan toe om me heen had verzameld. Samen zaten we in dezelfde mist te
koekeloeren. Degene die mijn ogen geopend had was Margriet. En niet alleen dat. Margriet
wist me zodanig te ‘irriteren’ dat ik me echt bloot durfde te geven. En precies daaraan had ik
behoefte.
Grote stappen gezet
Nu ik het programma heb doorlopen, kan ik stellen dat ik grote stappen heb gezet qua
communicatie en zelfvertrouwen. Ik merkte dat mijn hoofd volliep met allerlei ideeën en
gedachtes die ik in brokjes eruit gooide. Daar snapte de ander natuurlijk niks van. Die moest
eerst de puzzel van mijn brokjes oplossen, voordat hij of zij mijn boodschap begreep. Mega
onhandig zeg maar.
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Margriet heeft mij en paar keer goed aangepakt, waardoor ik begreep hoe ik communiceerde
en hoe mijn boodschap overkwam. Hierdoor werd het voor mij steeds duidelijker waarom ik
alsmaar niet bereikte wat ik wilde. Vooral in het begin heeft me dat verdrietig gemaakt, maar
“what doesn’t kill you, makes you stronger”.
Ik wilde alle middelen inzetten om het hogere doel te bereiken en ben de uitdaging met
mijzelf aangegaan. Daar heb ik veel van geleerd en ervaren dat ik mijn doelen wel degelijk
bereiken kan. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen door alle positieve en constructieve
feedback. Daarnaast ervaar ik veel meer rust bij mezelf, nu ik al mijn stressoren heb kunnen
aanpakken.
Het belangrijkste wat ik van het programma heb geleerd en meegekregen:
➢ Spreek in behoeftes, thuis en op het werk. En stem die op elkaar af.
➢ Communiceer concreet in e-mail, tekst en mondeling.
➢ Ik heb de waarde van wedijveren leren kennen.
➢ Ik onderken mijn passie en heb geleerd die in te zetten.
➢ Ik onderken mijn tobbers, schrijf ze op en pak ze aan, waardoor ik ze kan omzetten in
toppers.
Dus, weet Margriet je te irriteren? Volg dan direct haar programma om te ontdekken wat je
van haar kunt leren!
Ik ben nog niet op mijn eindbestemming aangekomen, maar
wel een heel eind op weg. De afgelopen twee jaar heb ik een
hoop geleerd over wat wel en niet werkt en ben ik blij dat ik
nu veel beter over mijn behoeftes kan communiceren. Ik heb
er het volste vertrouwen in dat ik mijn doelen ga bereiken. Is
het niet linksom dan wel rechtsom.
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