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Beste Margriet, 
  
Een korte Fit For Thought in company training gaf mij veel vertrouwen in jouw werkwijze. Ik besloot om de 
training ‘Succes Zonder Stress’ te volgen. Later vulde ik die aan met een coaching traject. Het effect van 
beide trajecten op mijn professionele effectiviteit en werkplezier kan ik iedereen aanbevelen!  
 
Hoe ik begon 
Reeds een flink aantal jaren werkte ik met veel geestdrift als senior beleidsmedewerker bij 
Vogelbescherming Nederland. Ik was tevreden over het maatschappelijk nut, de inhoud en afwisseling van 
mijn werk, maar was al een tijd toe aan een stap voorwaarts. Daarbij liep ik tegen muren op en kwam niet 
verder. Dat frustreerde, leverde stress, piekeren en weinig werkplezier. Ik wist dat ik de capaciteiten had 
om door te groeien en wilde manieren vinden om effectiever te werk te gaan.  
 
FFT Training ‘Succes Zonder Stress’ (2011) 
Tijdens de training leerde ik om beter mijn eigen koers te bepalen en daarnaar te durven handelen. Ik 
voegde de daad bij het woord en solliciteerde op de interne functie van teamleider. Er was stevige 
concurrentie. Ik werd het niet, maar was trots op mijn handelen. Ik had laten zien wat ik waard was. En het 
signaal kwam aan. Ik kreeg weliswaar niet die functie maar wel alle steun en ruimte om mij verder te 
ontwikkelen. Een coaching traject onder jouw leiding was daar onderdeel van. 
   
FFT Coaching (2012) 
Tijdens de coaching leerde ik om mijn eigen invloed op succes te vergroten. Ik leerde bewust om te gaan 
met mijn positiebepaling, houding en gedrag, bijvoorbeeld tijdens belangrijke gesprekken en overleggen. Ik 
leerde mij daarnaast bewust te worden van wat er bij anderen speelt en daar effectief mee om te gaan. 
 
Waar ik nu sta 
Inmiddels geef ik leiding aan een van de prioritaire programma’s van Vogelbescherming. Ik werk met een  
afdeling overstijgend programmateam en rapporteer direct aan het MT. Ik ben zowel verantwoordelijk voor 
goede uitvoering als voor de toekomst van het programma. Daarbij hoort ook het vinden van financiële 
middelen het aangaan van strategische allianties. Ik kan nu uiting geven aan mijn behoefte om bij te 
dragen aan de visieontwikkeling van Vogelbescherming, te pionieren en te ondernemen. Ik zie veel 
mogelijkheden om mij professioneel verder te ontwikkelen.  
 
Veel dank voor alle goede zorgen en hulp bij het zetten van deze grote stappen in de richting van mijn 
droom.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Programmamanager bij Vogelbescherming Nederland 


