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Beste Margriet,
Begin 2018 heb ik met plezier deelgenomen aan de door jou gegeven introductie workshop “Ondernemen
zonder stress”.
De setting was een kleine groep zodat Margriet voor iedereen aandacht had. De avond bestond uit een korte
presentatie die al snel overging in praktische oefeningen. Dankzij deze oefeningen en opdrachten zag ik al snel
wat mijn “tobbers en toppers” waren en kreeg ik ook snel het gevoel “Hier moet ik wat mee!”. Ik ben dan ook
naar huis gegaan met het voornemen om snel contact met Margriet op te nemen.
Zo geschiedde en binnen een maand zat ik aan tafel met Margriet voor mijn eerste PowerSessie. De resultaten
uit de workshop legden snel mijn hulpvraag bloot. Hoe word ik weer gelukkig in mijn werk? Als ondernemer
bevond ik me in een patstelling. Uit het werk waar ik mijn geld mee verdiende haalde ik weinig energie en voor
het werk dat ik het liefste deed had ik geen klanten. Als ik meer wilde coachen, moest ik minder interimmen.
Om minder te kunnen interimmen had ik meer coachees nodig. Maar hoe ik dat voor elkaar kreeg? Geen idee.
Ik modderde maar wat aan met mijn interim management en coaching. Ik had onvoldoende focus, was
onduidelijk in mijn profilering en deed aan warrige acquisitie. Ik was in de markt voor alles en iedereen en dus
voor niemand. Regelmatig twijfelde ik aan mezelf. "Wat heb ik nu eigenlijk te bieden?" en "Doe ik wel de juiste
dingen?"
Met deze twee twijfels gingen we meteen aan het werk. Margriet is als coach en trainer heel duidelijk en direct.
Ze is scherp en durft door te vragen. Ze komt hiermee snel tot de kern - wat ik erg prettig vind. Haar directheid
geeft mij de boost om goed na te denken en tot concrete acties te komen. Met als resultaat dat ik me uit mijn
patstelling heb bevrijd.
Ik hoef niet meer te kiezen tussen interim management of coaching, maar kan beide juist heel goed
combineren. Door mezelf als businesspartner en financieel expert te profileren doe ik recht aan wie ik ben en
wat ik kan. Het resultaat mag er zijn. Bij mijn opdrachtgevers neem ik nu actief deel aan strategische en
tactische overleggen met het management team. Voor het werk dat ik voorheen operationeel uitvoerde word ik
nu als coach gevraagd om minder ervaren financiële professionals de fijne kneepjes van het vak te leren.
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Na drie PowerSessies zit ik stukken beter in mijn vel, heb ik meer focus en zonder Margriet was dat niet het
geval geweest. Al in de 1ste PowerSessie zette zij mij in beweging. Inmiddels heb ik mij ook aangemeld voor
het leiderschapsprogramma “Meer Succes, Minder Stress”, want ik wil mij blijven ontwikkelen.
Bedankt voor de professionele persoonlijke samenwerking!
Met hartelijke groet,

Maurice van Lier
VanLier FINANCE
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