
Amsterdam, 22 augustus 2020 

 

 

Geschreven getuigenis voor Margriet Taams van Fit For Thought - 

denkadvisering 

 

In een coach of trainer zoek ik altijd iemand die ervaringsdeskundig is in 

hetgeen hij/zij mij leert. Zo zet ik mijn kwaliteitsstandaard. Bij het sporten 

vind ik het belangrijk dat ik word gemotiveerd om alles te geven en dat ik 

me na een workout een beetje moe, voldaan en energiek voel. Zo licht als 

een veertje. En dit was precies hoe ik me voelde na afloop van de workshop 

“werken zonder stress” van Margriet Taams. 

 

 
 

Margriet put uit jarenlange ervaring, meer dan 6000 managers trainde zij en 

dat merk je. Ze is zelf een open boek en dat maakt de communicatie zo 

heerlijk helder en vertrouwd. En je voelt je veilig genoeg om zaken met haar 

te delen. Deze eigenschap maakt dat ze in staat is om organisaties, teams 

en individuen te helpen met effectief functioneren. 

 



Aanvankelijk schreef ik mij in voor de workshop omdat ik Margriet in actie 

wilde zien, ik wilde haar begrijpen en begrijpen wat haar workshops en 

team trajecten inhouden zodat ik haar beter in mijn netwerk kan 

aanbevelen.  

 

Al gauw bleek dat het voor mij ook heel interessant was. Ook al ervaar ik 

geen stress in mijn werk (lees: bedrijf) was het toch heel goed om te kijken 

wat mogelijk in de toekomst goede of foute stress kan gaan opleveren. 

Denk aan opschalen van mijn bedrijf. En hoe je omgaat met tijdrovende 

klanten die mij inhuren en dan vervolgens vertellen hoe ik mijn werk moet 

doen. Margriet gaf me hier heel eenvoudige en praktische oplossingen voor 

die ik meteen ga toepassen.  

 

Dus let op ondernemers en managers in mijn netwerk: doe vooral een 

workshop of traject bij Margriet van Fit For Thought - denkadvisering 

want het gaat je zoveel meer plezier in je werk opleveren! 

 

Hartelijk dank voor de fijne workshop! 

 

Hartelijke groet, 
 

 

Katarina Hartgers 

Social Media Strateeg en LinkedIn trainer 

www.katarina-hartgers.nl  

+31 6 46 22 56 76 
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