Centrum voor Waardering van Capabiliteit
Marinaweg 41
1361 AG Almere-Poort (Duin)

Tel: +31 (0) 6 3646 7204
K.v.K. Oost Brabant 17131294
BTW 8096.49.949.B.01

FFT
Margriet Taams
Bruggestraat 15
2377 BC Oude Wetering
Almere Poort, 19 juni 2020
Betreft: grijp je kansen met Margriet

Beste Margriet,
Vanmorgen was ik je gast bij jouw ZOOM BNI-workshop 'Ondernemen Zonder Stress' en daar ben ik je
dankbaar voor. Ter voorbereiding stuurde je de deelnemers een vragenlijst en het beantwoorden daarvan zette
mij al direct in de zelfreflectie modus. Daarna de workshop en het bleek een feest van herkenning. Afgaande op
de reacties van de mensen met wie ik in de break-out room zat, delen zij die mening.
Wij kennen elkaar al meer dan vijfentwintig jaar en kijkend naar de workshop en presentatie die je vandaag
verzorgde, zie ik een krachtige, zelfzekere, vertrouwenwekkende en kordate vrouw die volledig bij zichzelf is, in
haar kracht staat en durft te confronteren; duidelijk, stellig en met respect voor de mens.
Kortom, ik ben er trots op dat ik deel mag uitmaken van je netwerk en dat jij de dingen doet zoals je die doet.
Mijn belangrijkste drijfveren om deel te nemen aan je workshop zijn mijn nieuwsgierigheid en leergierigheid.
Toen ik met de vragenlijst van ‘Ondernemen zonder stress’ begon, was ik benieuwd naar hoe ik mijjn
stressniveau moet duiden. Ik heb druk nodig om te excelleren en ervaar gezonde stress als een belangrijke
aanjager om dingen voor elkaar te krijgen. Ik kom er naar aanleiding van je workshop achter dat ik mijn stress
als positief mag ervaren en dat ik blijkbaar niet doorsla. Daar voel ik me trouwens ook mentaal en fysiek te
goed voor, maar je weet maar nooit.
Bij mijn deelname aan de workshop ervoer ik bij mijzelf wat afstand, iets wat ik wijt aan het feit dat het een
ZOOM video conferentie betrof. Ik ben ervan overtuigd dat de impact van een live workshop groter is waarmee
ik niet wil zeggen dat die nu klein was! Integendeel. Aan mijn stresssituatie is niets veranderd en uit het
voorgaande kun je opmaken dat dat gelukkig ook niet echt nodig is.
Evaluerend zie ik dat je instrumenten en gehanteerde modellen laagdrempelig en doeltreffend zijn en naar ik
stellig verwacht ook op lange termijn hun effect zullen behouden. Wat bij mij en de deelnemers die ik sprak
beklijft, is dat je kristalheldere spiegels voorhoudt, er geen doekjes om windt, je volstrekt transparant bent en
eigen kwetsbaarheid laat zien. Daarmee bereik je gelijkwaardigheid.
Zou ik om wat voor reden dan ook in de problemen komen, dan weet ik je te vinden.
Voor wie dit aangaat. Ik kan Margriet en haar dienstverlening van harte aanbevelen. Haar betrokkenheid en
inzet blijft niet zonder resultaat!

Hoogachtend,
Centrum voor Waardering van Capabiliteit
Kees van oosterhout,
Directeur
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