
 
 
 

Van: Geert Lamerichs <Geert.Lamerichs@bdo.nl>  
Verzonden: woensdag 13 november 2019 9:35 
Aan: Margriet Taams <margriet@fft.nl> 
Onderwerp: RE: Dank je wel voor het mooie gesprek 
 
Goedemorgen Margriet, 
 
Excuus voor de late reactie. Bij deze mijn antwoorden in het blauw onder je vragen.  
 
 

1. Waarom heb je gekozen voor een DBS? 
De keuze voor een doorbraak sessie kwam eigenlijk na een periode op werk waarin ik 
erg weinig energie haalde uit wat ik aan het doen was op dat moment. 

2. Waar liep je voor het gesprek het meest tegenaan? 
Wat ik zelf kon doen om de situatie te doorbreken en hoe ik dat dan zou moeten doen. 

3. Welke doorbraak heb je hierin bereikt? 
De doorbraak sessie met Margriet heeft me laten zien dat het niet gek is dat je soms 
dingen moet doen tijdens je baan die je minder leuk vind. Het is echter wel vervelend 
wanneer je dit weinig energie geeft (of juist energie kost). Het was (en is) voor mij 
belangrijk om proactief mezelf in een positie te zetten waarin ik in staat ben om 
toegevoegde waarde te leveren aan het team en mijn eigen bijdrage te vergroten met 
iets waar ik energie van krijg. Het is daarin ok om te vragen aan mijn meerdere wat er 
moet gebeuren om dat voor elkaar te krijgen. 

4. Hoe heeft Margriet je daarbij geholpen? 
Door een no-nonsense, eerlijk en direct verhaal terug te geven. Door een opmerking als 
‘nou dat is niet de houding die we hierin moeten hebben Geert’, zet ze je in een keer 
op scherp en wordt je gedwongen goed naar jezelf en je eigen acties te kijken. 

5. Waarom raad je anderen deze DBS aan? 
Het is een korte en inzichtvolle sessie die snel naar de kern van het probleem gaat. 
 

Met vriendelijke groet/With kind regards, 

 
 
Geert Lamerichs 
Junior Consultant, Enterprise Platform Solutions – Technology and Managed Services 
Tel: +31 (0)6 57710225 
geert.lamerichs@bdo.nl 
linkedin.com/in/geertlamerichs 
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