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Mijn leven en loopbaan zijn de laatste jaren erg dynamisch geweest. Ik heb een hectisch 
leven waarin familie, privéleven en steeds wisselende werkgevers een en ander vragen 
en waardoor ik vaak op het moment zelf niet goed kon reageren. 
 
De duur van projecten en banen waren vaak van kortere duur. Ik werkte op 
verschillende plaatsen en had onvoldoende tijd voor een goed privéleven. 
 
Hierdoor lukte het mij niet om te bereiken wat ik wil: “bezig zijn met leuke dingen die bij 
mij passen en die bijdragen aan het resultaat van de omgeving”.  
 
Heel vaak voelde ik mij dienend ten opzichte van de situatie in plaats van leidend in de 
situatie. Ik wist niet goed hoe ik dat kon veranderen. Deze onwetendheid zorgde dat ik 
niet optimaal mijn bijdrage leverde. Ik had een voortdurende wens ook anders 
gewaardeerd te worden door anderen. 
 
Ik was bezig mij te verdiepen in hoe dingen werken en kwam toen “Van Stress Naar 
Succes Met Jezelf” tegen.  
 
Door het programma te volgen ben ik bewust geworden hoe ik veerkrachtiger kan zijn in 
mijn dagelijks handelen en ik ben meer bewust hoe ik een gezonde balans houd. Ook 
ben ik begonnen met het beter doorgronden van de (on)uitgesproken verwachtingen in 
communicatie en handelen van anderen. Ik heb daarvoor tools in handen gekregen.  
 
Ik ben nu aan het kijken naar nieuwe loopbaanmogelijkheden. Ik heb een beter beeld 
gekregen waar ik optimaal in kan bijdragen. Dit gebruik ik om nieuwe kansen beter in te 
schatten.  
 
Een dank aan Margriet voor het opstellen van een begrijpelijk programma dat de 
deelnemer scherp houdt. Dit programma is een aanrader voor eenieder die niet bang is 
om (her)nieuw(d)e inzichten te krijgen en wil investeren in zichzelf. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mark Pijlman 
Information Manager 


