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Harderwijk / Zeewolde, juli 2007

Beste Margriet,
Ik heb jc beloofd een referentie te schrijven n.a. v. he! volgen van de trainin g \V/X Ik dol' dat
met erg veel plezier want het heen me véél meer gebracht dan ik ooit had durven denken' Nu
kan ik hier gaan vertellen hoc geweldig alle onderdelen uit jOLl\\ training /.ijn dat Zijll / l'
tenslotte ook- maar dat is me tc onpersoonlijk en nicl het bclangri.ikslc. llierondcr vind je mijn
relaas.
Ik denk dat het juni 2006 was toen 'de berg naar Mozes kw am' . Ik Iwel net een period e
achter de rug waari n ik nict meer kon wcrken. Ik zat tot aan mijn nek in de stress als ik thuis
zat en nog diepel' in de stress als ik moest vverken. liet ge\"olg V<lll al die stress:
paniekaanvallen (vooral tijdens autorijden) en het totale OllvL~ rnlo g L'1l no g I~ltsoenlijk lL'
fun ctioneren . Zowel zakelijk als privé was mijn leven ver/aml in passiviteit. Ik denk dal ik
ook niet erg ver verwijderd was van m ijn eerslc hartinhlrct.
De paar maanden verplichte rust door mijn AOV hielpen wclisw~lllr wel iets maar ik /~lg L'I'.
eerlijk gezegd, als een berg tegenop om weer volledig aan het werk tc gmll1. 1':cl1
arbeidsongeschiktheid verzekering heen echter grell/,en voor wat hctren de tijdsduur 1ll ~ 1~lr
gelukkig in mijn geval ook een begeleider die goede ervaring(en) met 1,'1"1' had / IlL~dt. Hij
adviseerde mij om bij jou een training L~n persoonlijke coaching te gaan volgen.
Nu wil het geval d at ik naast eell berg stress ook 'gczL~geJl(f was met een L'nOJ"me dosi s
cynisme. Zeker waar het 'hulpverleners' betrof" die mij wel /.omkn gaan vertellen hoc ik mijn
zaken beter kon regelen. Dus maakte ik dankbaar gebruik van mijn klachten om voontl Ill aal'
niet naar die afspraak met jou te gaan.
En toen zat je ineens bij me aan tafel. ... Nog nooit wist iemand mij binnen 10 minult'll /0 L'rg
te prikkelen (lees hier gerust: irriteren!) . Alleen maar door geen genoegen te nemen met de
ontwijkende of hal ve antwoorden waarmee ik je met plu.ier het bos in had gestuurd .. Ie vroeg
a lleen maar door en zo rgde ervoor dat ik in de kuilen viel die ik / ,cll' had gegraven,
Fascinerend! Ik had een oprechte hekel aan jL~ maar besefte me wél dat ik héd VèL~1 van je kOIl
leren. Als iemand me dan toch moest heIpeiL dan jij maar!
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We zij n hegonnen met de persoon lij ke coaching. Pittige maar erg nutt ige gesprekken waarin
je mij Iecrde mijn inationele gedach!en omkr ogen te /.ien en deze te wijzige n. Wl' hebben
vresel ijk veel 'bcren van de weg gcschoten' . Bo vendicn \varcn deze gesprek kc n een gOl:de
voorhcreiding op dc training die /.ou VOlgC:l .
Vervolgens heb ik ook de training doorlopen. ]n het hegin op mijn tandvlees. Maar
gaandcweg werd ik beter, s!erkcr nog ... ik genoot ervan! Ik heh gehuild en vreselijk gelachl' n.
Ik hch ontzettend veel geleerd waar ik zakelijk en privl: nog dagelijks mijn voordeel mee doe.
Je heht me een spiegel voorgchouden, me gewezen op mijn z\vakke pun!en maar ook op mijn
kwaliteiten. Je heht me leren luisteren, vragen. complimenteren. hekritiseren (maar dan \-\l·1
eerlijk), communiceren, le idinggeven . dclegcre n, organiseren. Ik ben cr een an de r. hel e r mens
van geworden.
Nou ben ik dezc training gaan volgen omdat ik op een doodlopende we g liep maar ei gcnli.ik
/.ou iedereen zich deze ken nis en vaardigheden l:igcn moetcn maken. I kt leven \vordt cr cen
stuk aangenamer door en het schept enorm veel duidelijkheid _
Ik henjc nog dagelijks dank haar voor dc ovcrgcdragl'n kcnnis. motivatie en in spiratic.
~

Dank je wel!
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