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Betreft: Referentie training Werken zonder stress 

Beste Margriet, 
-

Tussen medio februari en medio mei 2008 heb ik bij jou de training "Werken zonder stress" gevolgd. 
Aanleiding om de training te volgen was het feit dat ik het niet naar mijn zin had in mijn 
functie als P&O adviseur. Ondanks positieve reacties van klanten en collega's over mijn werk 
was ik zelf niet tevreden met het resultaat en de manier waarop ik dat bereikt had. Ik kon de 
oorzaak hiervan niet achterhalen. Ik ging vaak met een blok in mijn maag naar het werk. 
Mijn echtgenoot, die in zijn functie als arbeidsdeskundige zeer goede ervaringen had met het 
inschakelen van Fit For Thought (lees Margriet), raadde mij aan een training bij jou te volgen. 

Ik heb de training ervaren als zeer gedegen en effectief. De wijze waarop het lesmateriaal 

wordt aangeboden, het huiswerk en de verschillende werkvormen tijdens de bijeenkomsten 

maken het mogelijk dat de leerstof diep doordringt en dat het bij mij goed blijft 'hangen'. De 

aangeleerde vaardigheden werkten als vanzelf door in alles wat ik daarna deed en dat doet 

het nu nog steeds. Het heeft mij geleerd om vanuit een goede balans tussen privé en werk 

op een prettige manier effectief bezig te zijn en daar voldoening aan te beleven. 

Het is hard werken, maar het levert ook heel veel op! 


Je hebt de gave 'lessen' te geven die ik meteen in de praktijk wil brengen. Ik ervaar dat je dat 

vanuit een grote passie doet met behulp van scherpe observaties en treffende opmerkingen, 

waarbij humor niet wordt gemeden. Ik bedank jou en je collega-trainer hiervoor. 

Margriet, ik hoop dat je nog heel lang dezelfde passie voor je werk houdt! 


Ik kan de training van harte aanbevelen aan iedereen die wil werken aan verbetering van zijn/haar 

persoonlijke effectiviteit! 


Vriendelijke groet, 


! 

aria van Reenen 





