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Betreft: Testimonium 'Meer Succes, Minder Stress'

HiMargriet

ln 2018 ben ik via een post op Linkedln in contact gekomen met FFT. Tijdens de
doorbraaksessie wist Margriet direct op een paar zere plekken te drukken.

lk had best veel beren op de weg, waar ik echt last van had.
lk wilde graag aardig gevonden worden, waardoor ik het lastig vond om zaken aan
de orde te stellen of mensen hierop aan te spreken.

Hiermee was het mij heel snel duidelíjk wat het persoonlijk leiderschapsprogramma 'Meer
Succes, Minder Stress' mij kon brengen. Een betere balans tussen werk en een jong
gezinsleven, maar ook uitzoeken wat voor mij nu echt belangrijk is in zowel werk als privé.
Daarnaast ook effectiever denken en doen.

lnmiddels heeft het mij een duidelijke zakelijke en persoonlijke visie opgeleverd, welke ik
als kompas gebruik in de keuzes die ik maak. Verder heb ik een fijne balans gevonden
tussen werk en privé, trek ik wekelijks baantjes in het zwembad en ben ik zelfs actief als
voetbaltrainer in het team van mijn zoontje.

Op kantoor weet iedereen waar hij of zij aan toe is en varen wij een duidelijke koers.

De sleutel voor dit alles is Margriets doel- en resultaatgerichte aanpak; zij wist mij als geen
ander te wijzen op mijn ontwikkelingspunten en bleef mij coachen om deze in de praktijk te
brengen. Voor mij geen uitstel en afstel meer, maar aanpakken en doorpakken.

lk wil je bedanken voor je spiegel, geduld en betrokkenheid. Wie zichzelf verder wil
ontwikkelen raad ik jou en 'Meer Succes, Minder Stress' van harte aan.

Met vriendelijke groet,

Daniel Kerkhof
Managing Director
Limako Suiker B.V.
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