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Beste Margriet, 

Graag wil ik mijn ervaringen en resultaten delen n.a.v. het leiderschapsprogramma “Meer Succes, Minder Stress” 
welke ik het afgelopen jaar bij je heb gevolgd. 

Ik ben Maurice van Lier en eigenaar van VanLier Finance, Interim Finance en Coaching van Finance Professionals.  

Ruim een jaar geleden was ik dagelijks aan het zoeken naar focus, structuur en manieren om mijn bedrijf, VanLier 
Finance, verder “body” te geven. 

Na het volgen van enkele Powersessies bij Margriet in het voorjaar van 2018 heb ik mij ingeschreven voor haar 
jaarprogramma “Meer Succes, Minder Stress” welke in september is gestart. 

Ik vond het ideaal om op deze manier veel te leren over wat mijn gedrag voor invloed heeft op anderen en op mijzelf.  

Door het volgen van het leiderschapsprogramma merk ik dat ik effectiever communiceer. Hierdoor heb ik 75% meer 
klanten om te coachen en zijn mijn interim opdrachten opgeschoven naar directieniveau. Beide wilde ik graag 
bereiken, maar wist ik eerder niet voor elkaar te krijgen. Ik interimde te veel om mijn coaching praktijk van de grond te 
krijgen en ik coachte te weinig om de kost mee te verdienen. Nu heb ik het beste van beide en dat voelt zeer bevrijd.  

Een tweede winst is dat ik doortastender ben geworden. Ik creëer meer kansen voor mezelf en de kansen die ik krijg, 
kan ik achter elkaar “inkoppen”. In plaats van operational excellence speel ik “het spel” nu strategisch, waardoor ik 
niet alleen “de bal” maar ook “de spelers” in mijn cirkel van invloed heb.  

Mijn derde “buit” is vrije tijd en ontspanning. Door te kijken naar mijn energie slurpende taken en deze te stoppen, te 
delegeren of anders in te richten heb ik meer tijd om leuke dingen te doen voor mijzelf, met mijn partner en het gezin. 
Met mijn weekplanning en weekreview hou ik mijn balans en stuur ik waar nodig eenvoudig bij.    

Wat “Meer Succes, Minder Stress” me heeft gebracht zijn praktische tips en tools om: 

• meer focus te hebben op waar ik met mijn bedrijf naar toe wil 

• sterker in mijn schoenen te staan tijdens pitches en presentaties 

• plezier te hebben in wat ik nu doe 

• te kiezen voor een duidelijke niche markt: financials 

• te genieten van de energie die ik voel omdat mijn communicatie effectiever is geworden 

• mezelf te beperken in de hoeveelheid uren die ik als zelfstandige maak  

De live trainingsdagen waren heel waardevol om te kunnen oefenen in zaken die mij minder lagen zoals het pitchen. 
De presentaties die ik iedere live training heb gedaan, de live opnames om terug te kijken, de persoonlijke feedback 
van Margriet en de feedback van de medecursisten in een online besloten leergroep, hebben daar zeer goed bij 
geholpen. Dit heeft als resultaat opgeleverd dat ik nu meer ontspannen voor een groep sta en veel beter zichtbaar 
ben. 

De Lier, 18 juli 2019 
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De betrokkenheid en oprechtheid van Margriet heeft ook zeker bij gedragen aan het succes van het jaarprogramma. 
Confronterend, maar respectvol en net zo lang doorgaan totdat je zelf tot de kern komt om het over een effectieve boeg 
te gooien.  
 
De groepsgrootte is prettig, iedereen krijgt de juiste aandacht en door deze setting voelt het goed en veilig waardoor je 
echt stappen kan maken.  
 
Mocht je nog twijfelen om het jaarprogramma van Margriet te willen gaan doen, dan kan ik maar een ding zeggen; kom in 
actie en ga het doen, het is het dubbel en dwars waard! 
 
Veel succes voor alle volgende deelnemers, 
Maurice van Lier 


