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Toen ik mij ruim een jaar geleden inschreef voor het leiderschapsprogramma ‘Meer Succes, Minder Stress’ was ik een startende 
manager. Ik had heel veel kennis van de branche maar niet van het managen van een afdeling. In een druk en groeiend bedrijf 

had ik moeite om het overzicht te houden en miste de regie over mijn eigen werkweek. Ik werd geleefd in plaats van dat ik zelf 

de touwtjes in handen had. Daarnaast was ik gewend veel werk naar mij toe te trekken in plaats van te delegeren. 

Dit leverde regelmatig een gevoel van onrust en stress op. Daarnaast wilde ik graag wat meer tijd overhouden voor mijn relatie, 

vrienden en hobby’s. 

Nu een jaar verder heb ik meer overzicht en regie over mijn werk, stuur ik mijn team steeds beter aan en weet ik beter 

prioriteiten te stellen en daarbij soms ook voor privé te kiezen. Ook ben ik nog bewuster geworden en de waarde gaan inzien 

van mijn relatie en goede band met familie en vrienden. 

Het hebben van meer overzicht en regie over mijn werk geeft mij rust en voldoening. Juist in drukke perioden. 

‘Meer Succes, Minder Stress’ heeft mij ook handvatten gegeven om mijn team productiever te laten functioneren. Het leren en 
herkennen van verschillende stijlen van conflicthantering en de UBAA (Uitspreken, Bespreken, Afspreken en Aanspreken) helpen 

mij goed tijdens gesprekken met mijn team. Zo ben ik er bijvoorbeeld achter gekomen dat ik door mijn eigen resultaatgerichtheid 

wel eens vergat mijn team mee te nemen om voor draagvlak te zorgen. 

De kennis en kunde van Margriet hebben hier enorm aan bijgedragen. Margriet weet de theorie aanvullend met praktische 

voorbeelden heel helder over te brengen. De afwisseling tussen plenair en groepsopdrachten en oefeningen zorgt voor een 

goede dynamiek. De samenwerking en openheid met de rest van de groep heb ik als heel bijzonder ervaren. Echt een verrijking 

om hier met een mooie groep mee aan de slag te gaan.  

Voor elke leidinggevende en professional kan ik dit programma van harte aanbevelen. 


