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Tilburg, 14 september 2020 

Getuigenis voor Margriet Taams van Fit For Thought 

 

Tijdens een online BNI meeting hoorde ik Margriet pitchen over werken zonder stress en heb ik me 

direct ingeschreven voor haar gelijknamige, online workshop.  

Met regelmaat ervaar ik meer druk dan ik wil en bereik ik lang niet altijd de doelen die ik voor mezelf 

stel, in combinatie met een chronisch gebrek aan focus en structuur in mijn dagelijkse 

werkzaamheden.  

De workshop sloot voor mijn gevoel niet voldoende aan op mijn behoefte, maar wat ik dan precies 

miste of nodig had wist ik zelf niet te duiden. Margriet zag me worstelen met mezelf en bood me aan 

om een doorbraaksessie met haar te doen, waardoor ik mijn behoeften en knel- c.q. verbeterpunten 

boven water kon krijgen. Dit aanbod greep ik met twee handen aan, want dat ik iets in gang moest 

zetten wist ik zeker.  

Margriet liet mij eerst vertellen waar ik sta en waar ik naar toe wil, om mij daarna met gerichte 

vragen te laten ontdekken waarom ik daar nog niet ben. In deze zeer intensieve sessie, waarbij 

Margriet feilloos op de juiste toetsen drukte, kwam naar voren dat mijn communicatie de grootste 

rem is in mijn groei. Ieder punt dat ze aanhaalde om deze samenvatting te maken, gaf een “aha” 

effect. Er was geen ontkomen aan! 

Naar aanleiding van deze sessie heb ik daadwerkelijk een doorbraak mogen ervaren. Deze doorbraak 

is niet persé dat mijn communicatie een rem is en is geweest, maar vooral dat ik door deze sessie 

met Margriet echt aan het reflecteren ben gezet. De echte doorbraak is dan ook dat ik helemaal 

“happy” ben met mijn situatie, omdat ik nu weet dat ik niet een stipje aan de horizon wil zetten maar 

juist wil genieten van de weg van A naar B. Het hoeft niet allemaal meer en beter, als het maar op 

mijn manier gebeurt met voldoende afwisseling en uitdaging. 

Sinds de sessie met Margriet voel ik me goed in mijn niet altijd doelgerichte en gestructureerde 

manier van doen. Ik heb vrijheid en ruimte nodig voor alles wat ik bedenk en ik wil daarin door niets 

of niemand gehinderd worden. Dat ik niet weet wat de toekomst gaat brengen is dus juist fantastisch 

voor mij! 

Dank je wel Margriet voor je glasheldere spiegel en onomwonden feedback. Je bent open, eerlijk en 

recht door zee, waardoor ik niet om mezelf heen kan. Dat ik communicatief nog veel te winnen heb, 

is mij duidelijk en ook dat ik daarvoor bij jou aan het juiste adres ben. Als coach en trainer in effectief 

denken, durven en doen heb je me 100% van jouw toegevoegde waarde overtuigd. Wie vastzit met 

zichzelf of zijn omgeving komt bij jou absoluut weer in beweging.  

Met vriendelijke groet, 

 

Dick van Boxtel 

Directeur 


